СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ЗВОРНИК
Скупштина Града Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел/факс: 056/232-203, 232-268
www.gradzvornik.org
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Градске управе града Зворник, на захтјев
Јашаревић Асима из Крижевића 258 за Удружење
грађана поријеклом из Крижевића у оснивању, у
предмету кориштења имена насељеног мјеста са
подручја града Зворник у називу удружења, а на
основу члана 4. а у вези са чланом 3. Одлуке о
употреби симбола и имена општине Зворник
(„Службени гласник општине Зворник“, број 17/09),
доноси,
ОДЛУКУ
I
Одобрава се „Удружењу грађана поријеклом из
Крижевића“ Крижевићи у оснивању, употреба
имена насељеног мјеста са подручја града
Зворник.
II
Удружење грађана поријеклом из Крижевића, може
извршити регистрацију код Министарства правде
Босне и Херцеговине под предложеним именом.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 08-052-1-1275/2018
17. август 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута града Зворник пречишћен
текст (''Службени гласник града Зворник'', број:
5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и
ОДЛУКУ
о субвенцији превоза ученика

12. октобар 2018. године
ЗВОРНИК
година: XXVII
БРОЈ: 12/2018
I
Овом Одлуком утврђује се права и поступак
одобравања субвенција трошкова превоза ученика
основних и средњих школа, које се финансира из
буџета града Зворник.
II
Право на субвенцију у финансирању дијела
трошкова превоза имају ученици, основних школа
који немају дотацију Министарства, и сви ученици
средњих школа чија је удаљеност до школе преко
4 км, у процентуалном износу од укупне цијене
мјесечне карте, и то:
1. По основу социјалног статуса
- дјеца чији су родитељи корисници
социјалне помоћи или туђе његе
50%
- дјеца без једног родитеља
50%
- дјеца без родитељског старања,
дјеца без оба родитеља,
100%
- дјеца ометена у психофизичком
развоју
100%
Поименичне
спискове
са
потребном
документацијом сачињава и доставља Центар за
социјални рад Зворник.
2. По основу допунских права породица
погинулих бораца и РВИ I до IV категорије
- дјеца ратних војних инвалида
свих категорија
50%
Поименичне спискове сачињава Одјељење за
борачко инвалидску заштиту Градске управе.
3. По
основу броја
школске
дјеце
у
породицама слабог материјалног стања
- троје и више школске дјеце, један или
оба родитеља незапослена,
50%
- породице са четворо и више
малољетне дјеце
50%
- -ученици основне школе удаљености
до 4 км,
50%
- ученици ОШ за које Министарство
не врши партиципацију,
30%
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4. По основу постигнутог успјеха у основној
школи и успјеха у претходној години средње
школе
- ученици прве године средње школе
носиоци Вукове дипломе
100%
- ученици средњих школа са просјеком 5,0
у претходној школској години
50%.
5. За све ученике средњих школа, без обзира
на социјални или други статус
30%
Право на субвенцију превоза утврђену овом
Одлуком имају сва школска дјеца из једне
породице.
III
1. За остваривање права из тачке 2.1 ове Одлуке
доставља се:
- потврда о упису у школу
2. За остваривање права из тачке 2.2 ове Одлуке
потребно је доставити доказе:
- потврду о упису у школу.
3. За остваривање права из тачке 2.3 ове Одлуке
потребно је доставити доказе:
- алинеја 1. потврде о упису, кућну листу и
потврда Бироа да један родитељ није
запослен,
- алинеја 2. потврде о упису и кућну листу,
- алинеја 3. и 4. одговарајуће потврде
достављају школе.
4. За остваривање права из тачке 2.4 ове Одлуке
потребно је доставити копију Вукове дипломе,
односно копију свједочанства претходне школске
године, гдје се види остварени просјек оцјена 5,0.
5. За остваривање права из тачке 5. доставља се:
- потврда о упису у школу.
IV
1. Ученици основних школа за које партиципацију
трошкова превоза врши Министарство у складу са
важећим прописима, немају право на додатну
партиципацију од стране Градске управе града
Зворник.
2. Коначне спискове по наведеним критеријумима
превознику доставља Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности.
V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и друштвене дјелатности.
VI
Доношењем ове Одлуке престаје да важи одлука о
субвенцији превоза ученика број 02-022-82/17 од
19.07.2018.године.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 02-022-93/2018
24. август 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

12. октобар 2018.

На основу члана 59. Став 1.тачка 18. Закона о
локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Српске'', број:97/16) и члана 41. И 51.
Статутаграда Зворник-пречишћен текст (Службени
гласник града Зворник,број:5/17) Градоначелник
доноси:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање
заједничког пројекта
I
Одобравају
се
новчана
средства
Српској
православној црквеној општини Брањево у износу
од 7.500.00 КМ намјенски за суфинансирање
изградње капеле у Мјесној заједници Брањево.
II
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобреног пројекта на подручју града
Зворник..
III
Српска православна црквена општина Брањево ће
из сопствених средстава финансирати преостали
дио
трошкова
изградње
капеле.Српска
православна црквена општина Брањево је
обавезна Градској управи доставити извјештај о
утрошеним средствима која су добили од Градске
управе.
IV
Средства из тачке 1. Ове Одлуке исплатиће се са
позиције 415200-Капитални грантови (суфинансирање
заједничких пројеката), потрошачка
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника.
V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе Града Зворник.
Средства исплатити на жиро рачун Српске
православне црквене општине Брањево 562-00981320996-20.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-400-134/2018
27. август 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Став 1.тачка 18. Закона о
локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Српске'', број:97/16) и члана 41. И 51.
Статутаграда Зворник-пречишћен 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 З-18 из Зворника у
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12. октобар 2018.

износу
од
1.000.00
КМ
намјенски
за
суфинансирање набавке, уградње видео надзора и
поправке улазних врата у зграду.

обавезна Градској управи доставити извјештај о
утрошеним средствима која су добили од Градске
управе.

II
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобреног пројекта на подручју града
Зворник..

IV
Средства из тачке 1. Ове Одлуке обезбједиће се
се са позиције 415200-Капитални грантови
(суфинансирање
заједничких
пројеката),
потрошачка
јединица
01190120-Кабинет
Градоначелника.

III
Заједница етажних власника зграде З-18 ће из
сопствених средстава финансирати преостали дио
средстава.Заједница етажних власника зграде З18 је обавезна Градској управи доставити
извјештај о утрошеним средствима која су добили
од Градске управе.
IV
Средства из тачке 1. Ове Одлуке исплатиће се са
позиције
415200-Капитални
грантови
(суфинансирање заједничког пројекта),потрошачка
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника.
V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе Града Зворник.
Средства исплатити на жиро рачун заједнице
етажних власника З-18-562-009-81021574-66.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-400-197/2018
17. август 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе Града Зворник.
Средства исплатити на жиро рачун Заједнице
етажних власника зграде ''СДК'' 562-009-0000174654.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-400-200/2018
2. октобар 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Став 1.тачка 18. Закона о
локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Српске'', број:97/16) и члана 41. И 51.
Статутаграда Зворник-пречишћен текст (Службени
гласник града Зворник,број:5/17) Градоначелник
доноси:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање
заједничког пројекта

На основу члана 59. Став 1.тачка 18. Закона о
локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Српске'', број:97/16) и члана 41. И 51.
Статутаграда Зворник-пречишћен текст (Службени
гласник града Зворник,број:5/17) Градоначелник
доноси:

I
Одобравају се новчана средства Заједници
етажних власника зграде ''Младост'' из Зворника у
износу од 3.000.00 намјенски за суфинансирање
реконструкције крова зграде.

ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање
заједничког пројекта

II
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобреног пројекта на подручју града
Зворник.

I
Одобравају се новчана средства Заједници
етажних власника зграде ''СДК'' из Зворника у
износу од 3.000.00 намјенски за суфинансирање
реконструкције крова зграде.
II
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобреног пројекта на подручју града
Зворник.
III
Заједница етажних власника зграде ''СДК'' ће из
сопствених средстава финансирати преостали дио
трошкова за реконструкцију кровне конструкције.
Заједница етажних власника зграде ''СДК'' је

III
Заједница етажних власника зграде ''Младост'' ће
из сопствених средстава финансирати преостали
дио
трошкова
за
реконструкцију
крова
зграде.Заједница
етажних
власника
зграде
''Младост'' је обавезна Градској управи доставити
извјештај о утрошеним средствима која су добили
од Градске управе.
IV
Средства из тачке 1. Ове Одлуке обезбједиће се
се са позиције 415200-Капитални грантови
(суфинансирање
заједничких
пројеката),
потрошачка
јединица
01190120-Кабинет
Градоначелника.
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V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе Града Зворник.
Средства исплатити на жиро рачун Заједнице
етажних власника зграде ''Младост'' 555-00600519751-37.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-400-210/2018
3. октобар 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Став 1.тачка 18. Закона о
локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Српске'', број:97/16) и члана 41. И 51.
Статутаграда Зворник-пречишћен 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-1'' из Зворника у
износу од 5.000.00 намјенски за суфинансирање
ремонта лифтова који су дотрајали и нису више
безбједни.
II
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобреног пројекта на подручју града
Зворник.
III
Заједница етажних власника зграде ''Б-1'' ће из
сопствених средстава финансирати преостали дио
трошкова за ремонт лифтова.Заједница етажних
власника зграде ''Б-1'' је обавезна Градској управи
доставити извјештај о утрошеним средствима која
су добили од Градске управе.
IV
Средства из тачке 1. Ове Одлуке обезбједиће се
се са позиције 415200-Капитални грантови
(суфинансирање заједничких
пројеката),потрошачка јединица 01190120Кабинет Градоначелника.
V
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе Града Зворник.
Средства исплатити на жиро рачун Заједнице
етажних власника зграде ''Б-1'' 562-009-0000134884.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-400-214/2018
3. октобар 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

12. октобар 2018.

На основу члана 82. Став 3. Закона о локалној
самоуправи
("Службени
гласник
Републике
Српске", бр. 97/16), члана 51 Статута града
Зворник- Пречишћени текст („Службени гласник
града Зворник“ број: 05/17) и члана 11. Посебног
колективног уговора за запослене у области
локалне
самоуправе
Републике
Српске
("Службени гласник Републике Српске, број 20/17),
Градоначелник, доноси
ПРАВИЛНИК
о накнади трошкова превоза
код доласка на посао и повратка с посла
Члан 1.
Овим правилником утврђује се начин остварења
права запослених на накнаду трошкова превоза
код доласка на посао и повратка с посла.
Члан 2.
(1) Запосленим лицима у складу са овим
правилником, сматрају се лица која су у радном
односу у Градској управи града Зворника.
(2) Права из овог правилника се не односе на лица
ангажована по уговору о дјелу и на лица са којима
је закључен уговор о преносу или коришћењу
ауторских права и сличних права интелектуалне
својине.
Члан 3.
Право на накнаду имају запослени чија се адреса
становања (стална или привремена) налази на
удаљености од 3 до 50 км од сједишта Градске
управе града Зворника, односно мјеста гдје је
посао организован (МК и МЗ, или друга издвојена
пословна просторија и сл.)
Члан 4.
(1) Удаљеност мјеста становања од мјеста рада
утврђује се на основу потврде Агенције за
идентификационе исправе (ЦИПС) о адреси на
којој је запослени пријављен или
друге
вјеродостојне исправе
о пребивалишту –
боравишту (потврда МУП-а о привременом
боравку, уговор о најму стана) и изјаве запосленог
о мјесту / адреси становања која је овјерена од
стране надлежног органа за овјеравање потписа,
рукописа и преписа.
(2) Запослени је дужан у року од 10 дана по
промјени адресе становања о томе обавијестити
Одјељење за финансије и надлежну службу
достављањем потврде о новој адреси на којој живи
и борави на начин како је то прописано у
претходном ставу.
(3) Ако запослени не обавијести Одјељење за
финансије и надлежну службу о новој адреси и то
проузрокује обрачун накнаде у вишем износу од
износа на који то лице има право, више исплаћени
износ се враћа исплатиоцу у року од пет дана од
дана када је о томе обавијештен.
(4) Новозапослено лице остварује право на
накнаду превоза од дана заснивања радног
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односа, стим да писмени захтјев за признавање
права на накнаду превоза и доказ о висини
превозне карте поднесе у року од 10 дана од тог
дана.
Члан 5.
(1) Накнада се исплаћује у висини пуне цијене
јединствене мјесечне карте у приградском превозу
на релацији од мјеста рада па до мјеста
становања.
(2) Ако запослени путује аутомобилом, на основу
потписане и овјерене изјаве, признају му се
трошкови у висини цијене дневне карте превоза
код доласка на посао и повратка с посла за оне
дане када је запослени радио. Потврду о висини
цијене дневне карте издаје предузеће које врши
јавни превоз путника на територији града Зворник.
(3) У случају промјене цијене дневне карте превоза
код доласка на посао и повратка с посла,
запослени је дужан Одјељењу за финансије
доставити доказ о новој цијени у року од 10 дана
од дана измјене цијене. Као доказ доставља се
потврда превозника о износу цијене дневне карте
превоза. Ако доказ не поднесе у остављеном року,
накнаду остварује од наредног мјесеца по истеку
мјесеца у којем је захтјев и доказ о висини карте
поднесен.

12. октобар 2018.

(2) Ако се утврди да је запосленом исплаћен већи
износ од припадајућег, разлика више исплаћеног
износа ће се одбити од обрачуна накнаде следећег
мјесеца или нето плате, ако износ накнаде који се
обрачуна није довољан да се разлика више
исплаћене накнаде врати.
Члан 11.
(1) Злоупотреба коришћења права на накнаду са
циљем њене исплате без основа или исплате у
вишем износу од права које припада запосленом,
сматра се материјалном штетом и подлијеже
обавези утврђивања материјалне одговорности за
ту штету.
(2) Постојање штете, њену висину, околности под
којим је настала и начин њене накнаде утврђује
посебна комисија од три члана коју формира
градоначелник.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града
Зворник, а примјењиваће се за обрачун накнаде
трошкова превоза за наредни период.
Број: 02-020-11/2018
28. март 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

Члан 6.
Изузетно, радницима којима је мјесто рада ван
сједишта Градске управе Града Зворника, а који по
потреби посла долазе у Градску управу Града
Зворника,
поред
трошкова
наведених
у
претходном члану признаће се и трошкови доласка
и повратка од мјеста рада до сједишта Градске
управе Града Зворника за број дана – долазака у
Градску управу Града Зворника.

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града
Зворник, д о н о с и

Члан 7.
Градоначелник рјешењем одлучује о праву на
накнаду трошкова превоза код доласка на посао и
повратка с посла.

1. СЛАВИША МИЛИЋ из Зворника, вд шефа ПВЈ
Зворник, именује се за вршиоца сталног стручног
надзора над испоруком робе у предмету јавне
набавке „Набавка интервенцијских одјела за
пожаре затвореног типа, набавка интервенцијских
одјела - комбинезона за пожаре отвореног типа“ Лот1.

Члан 8.
(1) Накнада трошкова превоза код доласка на
посао и повратка с посла исплаћује се за
претходни мјесец за оне дане када је запослени
радио.
(2) Накнада трошкова превоза за вријеме
празника, боловања, годишњег одмора, службеног
пута, плаћеног одсуства, коришћење слободних
дана и у друге дане када запослени није био на
послу се не исплаћује.
Члан 9.
(1) Обрачун накнаде трошкова превоза врши
Одјељење за финансије, на основу података о
присуству на послу и доказа о цијени превозне
карте.
Члан 10.
(1) Износ накнаде уплаћиваће се на текући рачун
запосленог, а изузетно се исплата може извршити
и готовински.

РЈЕШЕЊЕ

2. Робу из члана 1. ће испоручити „В&З Заштита“
д.о.о. Бања Лука, према условима из понуде број:
02-360-38/18 од 21.06.2018. године, у року од 90
дана након потписивања Уговора о набавци робе.
Обавезује се вршилац надзора да након испоруке
уговорене робе, достави Извјештај Надзорног
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у
Службу за јавне набавке, управљање развојем и
међународну сарадњу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-360-38-1/2018
19. јул 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб,
по занимању грађевински инжењер и ВЛАДАН
СТЕВАНОВИЋ,
по
занимању
дипломирани
инжењер грађевине, именују се за вршиоце сталног
стручног
надзора
на
извођењу
радова
„Асфалтирање и санација дијела локалног пута у
МЗ Снагово – Лот1 и Асфалтирање и
реконструкција дијела локалног пута у МЗ Пилица –
Лот2“.
2. Радове из члана 1. ће изводити „Зворникпутеви“
а.д Зворник, према условима из понуде број: 1-031094/18 од 30.07.2018. године, у року од 20 дана по
Лот-у од дана увођења у посао. Обавезују се
вршиоци надзора да након извршења уговорених
радова, доставе Извјештај Надзорног органа о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за
јавне
набавке,
управљање
развојем
и
међународну сарадњу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 02-360-47-1/2018
13. август 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 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: 02022-19/18 од 27.02.2018. године, Градоначелник
града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за јавну набавку
1. Комисија се формира за јавну набавку:
„Набавка,
инсталација
и
конфигурација
телефонске централе“ – отворени поступак, број:
02-360-51/18, у саставу:
1) Зоран Ђукановић, предсједник- Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2) Ружа Остојић, члан - Сања Ерић, замјеник
члана,
3) Рада Милићевић, члан- Раде Савић,
замјеник члана,
4) Александар Јевтић, члан - Небојша
Бошковић, замјеник члана,
5) Хариз Мехидић, члан - Мирослав
Аћимовић, замјеник члана.
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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 (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 16.08.2018. 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: 02-360-51/2018
15. август 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. Милојко Мијић, инспектор за здравље у Градској
управи Зворник, именује се за вршиоца сталног
стручног надзора у предмету јавне набавке:
„Систематска
дератизација
(јесења)
јавних
површина, објеката, јавних установа и школских
објеката у граду Зворник за 2018. годину.
2. Услуге ће вршити „Дезинсекција“ д.о.о.
Бијељина, према условима из понуде, број: 02-36023-1/18, од 1.06.2018. године, одмах по
потписивању уговора о извршењу услуга и
увођења у посао од стране Надзорног органа, по
цијенама формираним након проведене „еаукције“. Обавезује се вршилац надзора да након
извршења уговорених услуга, достави Извјештај
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној
набавци у Службу за јавне набавке, управљање
развојем и међународну сарадњу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-360-23-1/2018
20. август 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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На основу члана 3. Одлуке о расписивању
лицитације за продају некретнина означених као
кп.бр.5307/4 и 5306/8 КО Зворник (''Службени
гласник Града Зворник''број
10/18) и члана
41.Статута града Зворник–пречишћен текст
(''Службени гласник Града Зворник '' број 5/17),
Градоначелник Града Зворник д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за спровођење
поступка лицитације
Члан 1.
У комисију за спровођење лицитације за продају
некретнина означених као кп.бр.5307/4 и 5306/8 КО
Зворник именују се :
1. Станковић Ненад, предсједник,
Симић Зорана, замјеник предсједника,
2. Тијанић Веселин, члан,
Стевановић Владан, замјеник члана,
3. Ристић Миладин, члан,
Крсмановић Александар, замјеник члана.
За записничара комисије се именује Калдесић
Невена.
Члан 2.
Задатак комисије је да у складу са Одлуком о
расписивању лицитације за продају некретнина
означених као кп.бр.5307/4 и 5306/8 КО Зворник
спроведе лицитацију дана 14.09.2018.године и
изврши одабир најповољнијег учесника, о чему је
дужна да води записник који ће доставити
надлежном органу на даље поступање.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а,
објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-475-91/2018
21. август 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 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: 02022-19/18 од 27.02.2018. године, Градоначелник
града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за јавну набавку
1. Комисија се формира за јавну набавку:
„Извођење радова на изградњи моста на ријеци
Хоча, за насеље Каракај“ – конкурентски захтјев,
број: 02-360-55/18, у саставу:
1) Ненад Станковић, предсједник
- Зоран
Ђукановић, замјеник предсједника,
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2) Сања Ерић, члан - Сања Перић, замјеник
члана,
3) Зоран Ерић, 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 (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 31.08.2018. 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: 02-360-55/2018
29. август 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 3. Одлуке о спровођењу конкурса
за куповину пословног простора у Зворнику
(''Службени гласник Града Зворник'' број 10/18) и
члана 41.Статута града Зворник–пречишћен текст
(''Службени гласник Града Зворник '' број 5/17),
Градоначелник Града Зворник д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за спровођење
конкурса за куповину пословног простора у
Зворнику
Члан 1.
У комисију за спровођење конкурса за пословног
простора у Зворнику за потребе ЈПБОУ Дјечији
вртић''Наша радост'' Зворник именују се :
1. Станковић Ненад, предсједник,
Симић Зорана, замјеник предсједника,
2. Тијанић Веселин, члан,
Стевановић Владан, замјеник члана,
3. Ристић Миладин, члан,
Крсмановић Александар, замјеник члана.
За записничара комисије се именује Калдесић
Невена.
Члан 2.
Задатак комисије је да у складу са Одлуком о
спровођењу конкурса за куповину пословног
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простора у Зворнику дана 19.9.2018. године
проведе конкурс и изврши одабир најповољнијег
учесника, о чему је дужна да води записник који ће
доставити надлежном органу на даље поступање.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а,
објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-374-9/2018
29. август 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по
занимању дипломирани инжењер грађевине,
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у
предмету јавне набавке: „Извођење радова на
изградњи моста на ријеци Хоча, за насеље
Каракај“.
2. Радове из члана 1. ће изводити „Кесо-градња“
д.о.о Тршић- Зворник, према условима из понуде
број: 02-360-55-1/18 од 31.07.2018. године у року
од 45 радних дана од дана увођења извођача у
посао. Обавезује се вршилац надзора да након
изведених радова, достави Извјештај Надзорног
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у
Службу за јавне набавке, управљање развојем и
међународну сарадњу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 02-360-55-1/2018
3. септембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. Бошко Марковић из Зворника, запослен као
Администратор у Градској управи, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора над испоруком,
инсталацијом и конфигурацијом робе у предмету
јавне
набавке
„Набавка,
инсталација
и
конфигурација телефонске централе“.
2. Робу из става 1. ће испоручити „Lanaco“ д.о.о
Бања Лука, према условима из понуде број: 02-

12. октобар 2018.

360-51-2/18 од 16.08.2018. године, у року од 30
дана, након потписивања уговора.
Обавезује се вршилац надзора да након испоруке,
инсталације
и
конфигурације
телефонске
централе, достави Извјештај Надзорног органа о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за
јавне
набавке,
управљање
развојем
и
међународну сарадњу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-360-51-1/2018
3. септембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. САЊА ЕРИЋ из Зворника, по занимању
дипломирани
инжењер
грађевине,
ВЛАДАН
СТЕВАНОВИЋ
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, РАДЕНКО
МИЛИЋЕВИЋ из Зворника, по занимању дипл. инж.
електротехнике и МИОМИР ТОМИЋ из Зворника,
по занимању дипломирани инжењер машинства,
именују се за вршиоце сталног стручног надзора на
извођењу радова „Изградња фискултурне сале за
Основну школу у Каракају“.
2. Радове из члана 1. ће изводити „Дуо Лујић“ д.о.о
Зворник, према условима из понуде број: 136/18 од
20.07.2018. године, у року од 120 календарских
дана од дана увођења извођача у посао. Обавезују
се вршиоци надзора да након извршења
уговорених радова, доставе Извјештај Надзорног
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у
Службу за јавне набавке, управљање развојем и
међународну сарадњу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 02-360-49-1/2018
5. септембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 98. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе
(''Службени
гласник
Републике
Српске'' број:97/16), члана 41.
Статута града
Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник
града Зворник“, број: 5/17) Градоначелник града
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Конкурсне комисије за
спровођење поступка за пријем приправника у
Градску управу Града Зворник
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1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење
поступка за пријем приправника у Градску управу
Града Зворник у саставу:
1) Сања Перић, предсједник
2) Милка Павловић, члан
3) Јелена Радић, члан

члана 41. и 51. Статута Града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града
Зворник, д о н о с и

2. Конкурсна Комисија по окончаном изборном
поступку, сачињава листу за избор кандидата,
почевши од најбољег резултата оствареног у
изборном поступку и Градоначелнику доставља
листу за избор кандидата са записницима о
предузетим радњама у току изборног поступка.

1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб,
по
занимању
грађевински
инжењер,
члан
Пројектног тима, именује се за вршиоца сталног
стручног
надзора
на
извођењу
радова
„Реконструкција и асфалтирање градских улица,
асфалтирање и санација локалних путева и путних
објеката“.

3. За рад Конкурсне
предсједник комисије.

комисије

одговоран

РЈЕШЕЊЕ

је

4. Конкурсна комисија се именује до окончања
изборног поступка.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-111-44/2018
12. септембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. БОЈАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер саобраћаја, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету
„Набавка, уградња и одржавање хоризонталне и
вертикалне саобраћајне сигнализације“.
2. Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02360-46-1/18 од 31.07.2018. године и одредбама
појединачног Уговора о извођењу радова у складу
са Оквирним споразумом, број:02-360-46/18.
Обавезује се вршилац надзора да након извршења
уговорених радова, достави Извјештај Надзорног
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у
Службу за јавне набавке, управљање развојем и
међународну сарадњу.

2. Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02360-21-1/18 од 12.04.2018. године и одредбама
појединачног Уговора о извођењу радова у складу
са Оквирним споразумом, број 02-360-21/18 од
24.04.2018.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,
управљање развојем и међународну сарадњу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 02-360-21-1-4/2018
13. септембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. БОЈАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по
занимању дипломирани инжењер саобраћаја,
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у
предмету јавне набавке „Поправка свјетлосне
сигнализације у граду Зворнику“.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

2. Радове из члана 1. ће изводити „Телефонија
Видаковић“ д.о.о Добој, према условима из понуде
број 296/18 од 24.08.2018. године, у року од 30
дана од дана увођења Извођача у посао.
Обавезује се вршилац надзора да након извршења
уговорених радова, достави Извјештај Надзорног
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у
Службу за јавне набавке управљање развојем и
међународну сарадњу.

Број: 02-360-46-1/2018
12. септембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и

Број: 02-360-56/2018
17. септембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
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На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб,
по
занимању
грађевински
инжењер,
члан
Пројектног тима, именује се за вршиоца сталног
стручног
надзора
на
извођењу
радова
„Реконструкција и асфалтирање градских улица,
асфалтирање и санација локалних путева и путних
објеката“.
2. Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02360-21-1/18 од 12.04.2018. године и одредбама
појединачног Уговора о извођењу радова у складу
са Оквирним споразумом, број 02-360-21/18 од
24.04.2018.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,
управљање развојем и међународну сарадњу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 02-360-21-1-5/2018
20. септембар 2018. године 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 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: 02022-19/18 од 27.02.2018. године, Градоначелник
града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за јавну набавку
1. Комисија се формира за јавну набавку:
„Извођење додатних радова на реконструкцији
централног гријања у ЈУ „Технички школски
центар“ Зворник“ – преговарачки поступак, број:
02-360-42-1-1/18, у саставу:
1) Ненад Станковић, предсједник- Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2) Сања Перић, члан - Ружа Остојић, замјеник
члана и
3) Небојша Бошковић, члан - Зоран Ерић,
замјеник члана.
2. Задатак Комисије је да проведе предметни
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о
начину формирања, гласања и одлучивања
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комисије за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од
19.04.2017. 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 24.09.2018. године у 12:00 часова у
малој сали Градске управе града Зворник.
3. Именовани чланови комисије су дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу
са чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су
донијети
Пословник
о
раду
комисије
и
придржавати се његових одредби. Сви чланови
комисије и секретар комисије дужни су потписати
Изјаву о непристрасности и повјерљивости у раду
комисије.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-360-42-1-1/2018
21. септембар 2018. године ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст ("Службени гласник града
Зворник" број: 5/17), Градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства грађанима
Мјесне заједнице Горња Каменица у износу од
500,00 КМ на име новчане помоћи за
обиљежавање дана те Мјесне заједнице.
2. Средства исплатити са позиције 415200Грантови МЗ-текуће одржавање, потрошачка
јединица 01190170-Одјељење за стамбенокомуналне послове, из буџета за 2018.годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник. Средства исплатити на благајни Градске
управе.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у "Службеном гласнику града
Зворник".
Број: 02-400-168/2018
17. август 2018. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворникпречишћен текст (Службени гласник града Зворник
број: 5/17), градоначелник д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се новчана средства Омладинском
кошаркашком клубу ''Принцип'' из Зворника у
износу од 3.000,00 КМ на име финансирања
трошкова такмичења у Првој лиги Републике
Српске.
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2. Средства исплатити са позиције 415200-Грант
за
финансирање
спортских
организација
01190150-Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, из буџета за 2018. годину.
3. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворника. Средства уплатити на жиро рачун
наведеног клуба.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у "Службеном гласнику града
Зворник".
Број: 02-66-72/2018
14. септембар 2018. године 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: 05-37315/18 од 30.08.2018. године, извршило је у
регистру Заједница етажних власника стамбених
зграда у регистарском листу број 180 упис
промјене лица овлашћеног за представљање
Заједнице етажних власника зграде ''Фетија 1'' која
се налази у Улици Браће Стефановића број 26 у
Зворнику, на тај начин што ће досадашњем
предсједнику Скупштине Бoјагић Драгану, престати
право представљања Заједнице етажних власника
зграде ''Фетија 1''.
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У будућем раду, Заједницу етажних власника
зграде ''Фетија 1'' Зворник, ће
представљати
предсједник Скупштине Грујић Раденко.
Оглас објавити у Службеном гласнику града
Зворник.
Број: 05-373-15/2018
30. август 2018. године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
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: 05-37316/18 од 12.09.2018. године, извршило је у
регистру Заједница етажних власника стамбених
зграда у регистарском листу број 181 упис
промјене лица овлашћеног за представљање
Заједнице етажних власника зграде ''С-44'' која се
налази у Улици Карађорђева број 20 у Зворнику,
на тај начин што ће досадашњем предсједнику
Скупштине
Ђерић
Дани,
престати
право
представљања а предсједнику Управног одбора
Липовац Светозару право заступања Заједнице
етажних власника зграде ''С-44''.
У будућем раду, Заједницу етажних власника
зграде ''С-44'' Зворник, ће
представљати
предсједник Скупштине Снежана Филиповић а
заступати предсједник Управног одбора Радојевић
Владимир.
Оглас објавити у Службеном гласнику града
Зворник.
Број: 05-373-16/2018
12. септембар 2018. године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Бранко Јашић с.р.
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