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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

15.04.2016. године  
ЗВОРНИК  

година: XXV  
БРОЈ: 4/2016  

 

 

На основу члана 15. Закона о заштити становништва 
од заразних болести (''Службени гласник РС'', 
број:14/10), Наредбе Министра здравља о обавезној 
дератизацији (''Службени гласник РС'',број:32/08), 
члана 41. И 47. Статута Града Зворника (''Службени 
гласник Града Зворник'', број:2/16), Градоначелник 
доноси 
 

НАРЕДБУ 
О ОБАВЕЗНОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ 

 
Члан 1. 

У циљу спречавања појаве и ширења заразних 
болести извршиће се општа прољетна дератизација 
на подручју Града Зворник. 
Дератизацијом обухватити следеће објекте и јавне 
површине: 

- Комплетну канализациону мрежу у граду и 
приградским насељима у Кракају , Дивичу и 
Козлуку, 

- депоније смећа 
- обалу ријеке Дрине на потезу града 
- културне и спортске објекте 
- предшколске и школске установе 
- болнице и вјерске установе 
- зелене и друге јавне површине 

 
Члан 2. 

Дератизација је обавезна за сва јавна и приватна 
предузећа и установе, предузетничке радње, 
стамбене зграде и домаћинства. 

 
Члан 3. 

Дератизацију ће извршити ДОО ''Санитација '' из 
Зворника у периоду од 24.03-15.04.2016. године. 

Члан 4. 
Финансирање опште дератизације из члана 1. Ове 
Наредбе врши се из буџета Града Зворник , а 
трошкове из члана 2. Ове Наредбе сносе предузећа 
и власници предузетничких радњи, домаћинстава и 
заједнице етажних власника стамбених зграда. 

 

Члан 5. 
Контролу извођења опште дератизације врши 
здравствени инспектор Градске управе града 
Зворник, који је дужан да по завршетку 
дератизације, Градоначелнику поднесе извјештај. 

 
Члан.6. 

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-022-27/2016                        
21. март 2016. године             ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. 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 
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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: 02-022-26/2016                        
17. март 2016. године             ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13) и на 
основу члана 41.и 47. Статута општине Зворник  
(«Службени гласник општине Зворник» број: 2/16),   
Градоначелник Градске управе Зворник,  доноси 
  

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства у износу од 
2.500,00 КМ намјенски за реализацију пројекта 
«МИСС Подриња за МИСС РС 2016“ у чијој 
реализацији учествују Град Зворник и Удружење 
манекена и модних креатора у Федерацији БиХ. 
 

Члан 2. 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројекта на подручју града 
Зворник. 

Члан 3. 
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 – Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120 – Кабинет Начелника општине. 
Средства уплатити на жиро рачун УМИМК-а на 
рачун број 3060340000059414 код Хипо Алпе Адриа 
банке. 
  

Члан 4. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе Зворник. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику града Зворник». 
 
Број: 02-400-34/2016                        
1. март 2016. године               ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
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 38. и 44.  
Статута града Зворник – пречишћен текст  
(«Службени гласник општине Зворник» број: 9/14), 
Градоначелник града Зворник доноси 
         

OДЛУКУ 
о најнижој цијени рада запослених радника у 

Градској управи 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 
01.01.2016-31.01.2016.године. 
 

Члан 3. 
За реализацију одлуке задужује се Одјељење за 
финансије Градске управе града Зворник. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука  ступа на снагу 01.01.2016.године,  а 
објавиће се у «Службеном гласнику града Зворник». 
 
Број: 02-022-24/2016                        
11. март 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 
именовању кандидата за Комисију за јавне набавке 
број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године, 
Градоначелник Града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 
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I 
Комисија се формира за јавну набавку: „Извођење 
дијела грубих грађевинских радова на изградњи 
мјесне канцеларије у насељу Економија“, број: 02-
360-30/16, у саставу: 
 

1. Милош Томић, предсједник  - Горан Писић, 
замјеник предсједника, 

2. Ружа Остојић, члан - Сања Перић, замјеник 
члана,    

3. Мирослав Аћимовић, 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 16.03.2016.године у 12.00 часова у малој сали 
Градске управе Града 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: 02-360-30/2016                        
14. март 2016. године             ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 89/13), 
члана 15. Одлуке о локалним, некатегорисаним 
путевима и улицама у насељу на подручју општине 
Зворник („Службени гласник општине Зворник“, број 
6/10) и члана 47. Статута града Зворник  („Службени 
гласник града Зворник“ број 2/16) в.д. 
градоначелника Града Зворник, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за постављање 

вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, саобраћајне опреме 

и вјештачких избочина 
 

Члан 1. 
За постављање вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, саобраћајне опреме и 

вјештачких избочина именује се комисија у 
следећем саставу: 

1. Бојан Стевановић, дипл. инж. саобр. – 
предсједник, 

2. Сања Ерић, дипл. инж. грађ. – члан, и 
3. Зоран Крстић – полицијски службеник – члан. 

Комисија се именује на период од годину дана 
рачунајући од коначности овог рјешења. 
 

Члан 2. 
Задатак комисије је да по захтјеву странке за 
постављање вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, саобраћајне опреме и 
вјештачких избочина на подручју Града Зворник 
изађе на лице мјеста, провјери оправданост 
захтјева, а затим да сачини извјештај и да приједлог 
и мишљење за даље поступање у вези предмета. 
Поред тога, комисија се овлашћује да може 
поступати и по службеној дужности, те у зависности 
од потребе дати приједлог и мишљење за 
постављање одговаруће вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, саобраћајне опреме и 
вјештачких избочина. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-111-11/2016                        
16. март 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 
Милојко Мијић, инспектор за здравље у Градској 
управи Зворник,  именује се за вршиоца сталног 
стручног надзора у предмету јавне набавке: 
“Систематска дератизација јавних површина и 
објеката (прољећња и јесења) на подручју града 
Зворник за 2016. годину“. 
 

II 
Услуге ће извршавати „Санитација“ д.о.о. Браће 
Обрадовић 1, Зворник, према условима из понуде, 
број: 02-360-26-1/16, од 10.03.2016. године, одмах по 
потписивању уговора о извршењу услуга и увођења 
у посао од стране Надзорног органа. Обавезује се 
вршилац надзора да након извршења уговорених 
услуга, достави Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, развој и међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-27-1/2016                        
17. март 2016. године             ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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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 
именовању кандидата за Комисију за јавне набавке 
број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године, 
Градоначелник Града Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
намирница за реализацију пројекта народне 
кухиње“, број: 02-360-33/16, у саставу: 
 

1. Гордан Јовановић, предсједник  -Горан 
Писић, замјеник предсједника, 

2. Сања Ерић, члан - Сања Перић, замјеник 
члана,    

3. Хариз Мехидић, члан- Небојша Бошковић, 
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 23.03.2016.године у 12.00 часова у малој сали 
Градске управе Града 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: 02-360-33/2016                        
21. март 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 
За вршиоце сталног стручног надзора над 
извођењем радова „Изградња моста на ријеци 
Сапни у насељу Улице-Фаза I“ именују се: 
 

1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ  из Зворника, Шетићи 
бб, по занимању  грађевински инжењер,  

2. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ  из Зворника, по 
занимању дипломирани инжењер грађевине. 

 
II 

Радове  из члана I ће изводити „Кесо градња“ д.о.о. 
Тршић бб, Зворник, према условима из понуде број: 
01-219/16 од 04.03.2016. године, одмах по 
потписивању уговора о извођењу радова. Обавезују 
се вршиоци надзора да након извршења уговорених 
радова, доставе Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, развој и међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-21-1/2016                        
22. март 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 
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  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

                                                                                         
I 

Комисија се формира за јавну набавку: „Чишћење 
корита ријеке Сапне – ЛОТ1 и  Чишћење корита 
Дунавца у МЗ Економија и потока Кланац у МЗ 
Ристићи – ЛОТ2“, број: 02-360-43/16, у саставу: 
 

1. Ненад Станковић, предсједник  - Гордан 
Јовановић, замјеник предсједника, 

2. Бојана Ристановић, члан- Рада Милићевић, 
замјеник члана,    

3. Раде Савић, члан - Хариз Мехидић, 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 
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Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 28.03.2016.године у 12.00 часова у малој сали 
Градске управе Града 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: 02-360-43/2016                        
25. март 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 
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  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: „Понуда за 
јавну набавку: „Набавка и уградња водоводног 
цријева и пумпи у МЗ Крижевићи, МЗ Каменица, МЗ 
Локањ и МЗ Петковци“, број: 02-360-40/16, у саставу: 
 

1. Милош Томић, предсједник  - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

2. Сања Перић, члан  - Бојана Ристановић, 
замјеник члана,    

3. Мирослав Аћимовић, 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 01.04.2016.године у 12.00 часова у Mалој сали 
Градске управе Града 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: 02-360-40/2016                        
30. март 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 
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  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за јавну  набавку 

                                                                                         
I 

Комисија се формира за јавну набавку: „Изградња 
резервоара за воду са опремом“, број: 02-360-35/16, 
у саставу: 
 

1. Горан Писић, предсједник   - Милош Томић, 
замјеник предсједника, 

2. Ружа Остојић, члан - Бојана Ристановић, 
замјеник члана,    

3. Небојша Бошковић, члан  - Мирослав 
Аћимовић, замјеник члана, 

4. Рада Милићевић, члан    - Сања Ерић, 
замјеник члана, 

5. Александар Јевтић, 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 05.04.2016.године у 12.00 часова у Малој сали 
Градске управе Града 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 
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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: 02-360-35/2016                        
30. март 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 “Извођење дијела грубих грађевинских 
радова на изградњи мјесне канцеларије у насељу 
Економија“.  
 

II 
Радове  из члана I ће изводити „ДУО Лујић“ д.о.о. 
Трг Краља Петра I Карађорђевића бб, Зворник, 
према условима из понуде број: 76/16 од 15.03.2016. 
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: 02-360-30-1/2016                        
31. март 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 
НЕБОЈША БОШКОВИЋ  из Зворника, Шетићи бб, по 
занимању  грађевински инжењер, именује се за 

вршиоца сталног стручног надзора над извођењем 
радова “Чишћење корита ријеке Сапне – лот1 и 
Чишћење корита Дунавца у МЗ Економија и потока 
Кланац у МЗ Ристићи – Лот2“.  
 

II 
Радове  из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ а.д. 
Каракај бб, Зворник, према условима из понуде број: 
1-03-263/16 од 30.03.2016. 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: 02-360-43-1/2016                        
31. март 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: 05-373-1/16 од 
16.03.2016. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 156 упис промјене лица  
овлашћеног  за  заступање Заједнице етажних 
власника зграде ''З-17'' која се налази у Улици 
Светог Саве број 80 у Зворнику, на тај начин што ће 
досад предсједнику Управног одбора  Љиљани 
Ђорђић , престати право  заступања Заједнице 
етажних власника зграде ''З-17'' Зворник. 
У будућем раду , Заједницу етажних власника 
зграде ''З-17'' Зворник, ће    заступати предсједник 
Управног одбора Невена Матић-Неретљак. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-1/2016                        
16.март  2016. године    ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                    Бранко Јашић с.р. 
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