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

28.04.2016. године
ЗВОРНИК
година: XXV
БРОЈ: 5/2016

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
члана 41. и 47. Статута града Зворник («Службени
гласник града Зворник») број: 2/16), Градоначелник
града Зворник доноси:

Средства уплатити на жиро рачун ЗЕВ С- зграде Г6/4.

ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање
заједничког пројекта

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику Градске управе
Зворник».

Члан 1.
Одобравају се средства у износу од 3.000,00 КМ
намјенски за реализацију пројекта «Санација крова
стамбене зграде Г 6/4“ у чијој реализацији учествују
Градска управа
Зворник и Заједница етажних
власника зграде Г-6/4.
Члан 2.
Заједница етажних власника Г-6/4 ће из сопствених
средстава финансирати преостали дио трошкова у
износу 3.380,36 КМ за снацију крова.

Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе Зворник.

Број: 02-400-123/2016
6. април 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 41. и 47.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(«Службени гласник општине Зворник» број: 2/16),
Градоначелник града Зворник доноси

Члан 3.
Заједница етажних власника зграде Г-6/4 преузима
обавезу спровођења комплетне процедуре јавне
набавке, потписивања уговора и надзора над
извршеним радовима у складу са важећим
прописима, а након завршетка радова Градској
управи Зворник доставити извјештај о утрошеним
средствима.

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се најнижа цијена рада у
износу од 100,00 КМ за запослене у Градској управи.

Члан 4.
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције
415200
–
Капитални
грантови
суфинансирање заједничких пројеката.

Члан 2.
Одлука о најнижој цијени рада примјењиват ће се од
01.03.2016-31.03.2016.године.

OДЛУКУ
о најнижој цијени рада запослених радника у
Градској управи Зворник
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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: 02-022-49/2016
6. април 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 43. 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 број 106/15), члана 16.Закона о интерној
ревизији у јавном сектору РС (Службени гласник РС
број 17/08) и члана 41. и 47.Статута општине
Зворник (Службени гласник града Зворник број 2/16)
Градоначелник доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Стратешког плана за активност
јединице-одсјека за интерну ревизију
I
Усваја се Стратешки план за активност јединицеодсјека за интерну ревизију у граду Зворник за
период од 2016.-2018. године.
II
Стратешки план јединице –одсјека за интерну
ревизију из члана 1. Саставни је дио ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 02-022-51/2016
8. април 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 43. 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 број 106/15), члана 16.Закона о интерној
ревизији у јавном сектору РС (Службени гласник РС
број 17/08) и члана 41. и 47.Статута општине
Зворник (Службени гласник града Зворник број 2/16)
Градоначелник доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег плана ревизије
I
Усваја се Годишњи план ревизије за 2016.годину.
II
Годишњи план ревизије из члана 1. Саставни је дио
ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 02-022-51/2016
8. април 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

28. април 2016.

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
члана 41. и 47. Статута града Зворник («Службени
гласник града Зворник») број: 2/16), Градоначелник
града Зворник доноси:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање
заједничког пројекта
Члан 1.
Одобравају се средства у износу од 10.000,00 КМ
намјенски за реализацију пројекта «Санација крова
стамбене зграде З.Е.В.“ Јеркића магацин“ трга
краља Петра Зворник, у чијој реализацији учествују
Градска управа
Зворник и Заједница етажних
власника зграде „Јеркића магацин“.
Члан 2.
Заједница етажних власника
зграде „Јеркића
магацин“ ће из сопствених средстава финансирати
преостали дио трошкова у износу 10.754,08 КМ за
санацију крова и оштећених плафонских површина.
Члан 3.
Заједница етажних власника зграде „Јеркића
магацин“ преузима обавезу спровођења комплетне
процедуре јавне набавке, потписивања уговора и
надзора над извршеним радовима у складу са
важећим прописима, а након завршетка радова
Градској управи Зворник доставити извјештај о
утрошеним средствима.
Члан 4.
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције
415200
–
Капитални
грантови
суфинансирање заједничких пројеката.
Средства уплатити на жиро рачун ЗЕВ зграде
„Јеркића магацин“ 552-020-00014985-09.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе Зворник.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику Градске управе
Зворник».
Број: 02-400-55/2016
8. април 2016. године
Зворник

ВД 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 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
Градоначелник Града Зворник, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за јавну набавку
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка,
транспорт и постављање гумених и асфалтних
избочина, саобраћајних знакова и опреме“, број: 02360-41/16, у саставу:
1. Гордан Јовановић, предсједник - Милош
Томић, замјеник предсједника,
2. Ерић Сања, члан- Ружа Остојић, замјеник
члана,
3. Мехидић Хариз, члан- Раде Савић, 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 06.04.2016.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: 02-360-41/2016
4. април 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 6. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“ број:124/11), члана 24. и 28. Одлуке о
комуналном реду на подручју општине Зворник
(„Службени гласник општине Зворник“ број:10/13),
члана 14. Закона о Граду Зворник(„Службени
гласник Републике Српске“ број:106/15) и члана 47.
Статута Града Зворник („Службени гласник Града
Зворник“ број:2/16), ВД Градоначелник Града
Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије
Члан 1.
У комисију за одређивање мјеста за размештај
постојећих контејнера за одлагање комуналног
отпада, у Граду Зворник и постављање нових
контејнера за селективно одлагање отпада, именују
се :

28. април 2016.

1. Ерић Сања, предсједник комисије
2. Стевановић Бојан, члан
3. Шаровић Бранислав, члан
4. Максимовић Роса, члан
5. Мићић Мика, члан
Члан 2.
Задатак
комисије је да обиђе све постојеће
локације у Граду Зворник, гдје су постављени
контејнери за одлагање комуналног отпада и да
одреди мјеста за постављање нових контејнера за
селективно одлагање отпада, а ако процјени да
треба извршити и премјештај постојећих контејнера
да одреди нове локације за смјештај истих.
Члан 3.
Радом комисије руководи предсједник комисије, који
је дужан сачинити списак са прецизно одређеним
локацијама за постављање нових контејнера и
размјештених постојећих контејнера и њихов број.
Члан 4.
Ова рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник'' .
Број: 02-111-15/2016
5. април 2016. године
Зворник

ВД 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 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: „Извођење
додатних радова на изградњи моста на ријеци
Сапни“, број: 02-360-21-2/16, у саставу:
1. Милош Томић, предсједник - Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2. Ружа Остојић, члан - Рада Милићевић,
замјеник члана,
3. Александар Јевтић, члан Раде Савић,
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 11.04.2016.године у 12.00 часова у Малој сали
Градске управе Града Зворник.
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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: 02-360-21-2/2016
8. април 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На
основу
члана
14.
Закона
о
Граду
Зворник(„Службени гласник Републике Српске“
број:106/15), члана 47. Статута Града Зворник
(„Службени гласник Града Зворник“ број:2/16) и
члана 2. Одлуке о именовању кандидата за комисију
за припрему, праћење и анализу изградње објеката
број
02-111-10/14
од
12.03.2014.године
ВД
Градоначелник Града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије
Члан 1.
У комисију за преглед изведених радова на:
Асфалтирању дијела пута у Баљковици именују се :
1. Ерић Сања, дипл.грађ.инжењер, предсједник
2. Ђокић Млађана, дипл.инжењер арх., члан,
3. Стевановић
Владан, дипл.грађ.инжењер,
члан
Члан 2.
Задатак комисије је да у кординацији са надзорним
органом Бошковић Небојшом, грађ.инжењером,
именованим рјешењем број 02-360-157-3/2015,
изврши контролу изведених радова, односно да
утврди да ли су радови изведени према уговору о
извођењу радова, број уговора: 02-360-157-1/2015
од 15.01.2016.године, а према предмјеру и
предрачуну радова, вриједности 49.366,50 КМ.
Члан 3.
Радом комисије руководи предсједник комисије, који
је дужан да након обављених задатака из
предходног члана записник достави надлежном
органу у року од 8 дана.

28. април 2016.

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: „Санација
локалних путева на подручју града Зворник“, број:
02-360-39/16, у саставу:
1. Милош Томић, предсједник - Ненад
Станковић, замјеник предсједника,
2. Сања Перић, члан - Бојана Ристановић,
замјеник члана,
3. Раде Савић, члан - Мирослав Аћимовић,
замјеник члана,
4. Сања Ерић, члан - Рада Милићевић,
замјеник члана,
5. Александар Јевтић, 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
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити
дана 12.04.2016.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
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''.

Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник'' .

Број: 02-360-39/2016
8. април 2016. године
Зворник

Број: 02-111-14/2016
6. април 2016. године
Зворник

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

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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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

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

РЈЕШЕЊЕ

I
ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора над испоруком и
уградњом робе у предмету јавне набавке “Набавка и
уградња водоводног цријева и пумпи у МЗ Крижевићи,
МЗ Каменица, МЗ Локањ и МЗ Петковци“.

I
За вршиоца стручног надзора над извођењем
радова „Регулација дијела корита ријеке Златица“,
на стационажи од 0+508,00 до 0+550,00 km у Граду
Зворнику, именује се Владан Стевановић из
Зворника, по занимању дипломирани инжењер
грађевине.

II
Робу
из члана I ће испоручити и уградити
„HIDROCOM“ д.о.о. Патријарха Павла 24, Зворник,
према условима из понуде број: 02-360-40-1/16 од
01.04.2016. 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.

II
Радове из члана I ће изводити „Dis company“ д.о.о.
Доња Чађавица и „ПГП ГРАДИТЕЉ“ д.о.о. Бијељина
са којима је Јавна установа „Воде Српске“ склопила
уговор о извођењу радова дана 28.03.2016.године.
Обавезује се вршилац надзора да након извршења
уговорених радова, сачини Извјештај и исти достави
надлежном органу.

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-40-1/2016
8. април 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник града
Зворник» број: 2/16), Градоначелник града Зворник
доноси
РЈЕШЕЊЕ
Члан 1.
За координатора пројекта „Коалиција за заштиту
дјеце“ који проводи Wорлд Висион на подручју града
зворник именује се:
1. Џевад Алић, стручни сарадник за повратак и
обнову при мјесним заједницама.
Члан 2.
Задатак координатора је да учествује у раду и свим
активностима које Wорлд Висион буде спроводио на
подручју града Зворник.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику града Зворник».
Број: 02-111-20/2016
15. април 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

III
Ова рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник'' .
Број: 02-111-18/2016
15. април 2016. године
Зворник

ВД 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 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
Градоначелник Града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за јавну набавку
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Санација
одрона пута у МЗ Локањ, засеоци Гудура и
Њиверице“, број: 02-360-50/16, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник - Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2. Сања Ерић, члан - Сања Перић, замјеник
члана,
3. Александар Јевтић, 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
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избору
најповољнијег
понуђача
достави
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити
дана 21.04.2016.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: 02-360-50/2016
18. април 2016. године
Зворник

ВД 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 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: 02-360-51/16,
у саставу:
1. Милош Томић, предсједник - Ненад
Станковић, замјеник предсједника,
2. Ружа Остојић, члан - Бојана Ристановић,
замјеник члана,
3. 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 22.04.2016.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

28. април 2016.

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: 02-360-51/2016
20. април 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 24. и 26. Закона о превозу у
друмском саобраћају („Службени гласник Републике
Српске“ број: 111/08, 50/10, 12/13, 33/14) и члана 3.
Правилника о усклађивању и регистрацији редова
вожње на подручју општине Зворник, („Службени
гласник општине Зворник“, број: 14/09) и члана 47.
Статута града Зворник - пречишћен текст
(„Службени гласник града Зворник“ број 2/16) в.д.
градоначелника Града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије
за усклађивање редова вожње
Члан 1.
У комисију за усклађивање редова вожње
аутобуских линија на подручју града Зворник,
именује се:
1. Миле Јовић – предсједник,
2. Саво Михајловић – члан,
3. Бојан Стевановић – члан,
4. Сања Ерић – члан,
5. Мирослав Ерић – члан.
Члан 2.
Задатак комисије је да проведе поступак
усклађивања редова вожње аутобуских линија на
подручју града Зворник, да рјешава по захтјевима
превозника у поступку усклађивања и регистрације
редова вожње у складу са Законом о превозу у
друмском саобраћају и Правилником о усклађивању
и регистрацији редова вожње на подручју општине
Зворник и доноси одлуке надполовичном већином.
О проведеном поступку усклађивања води се
записник, чија се свака страница овјерава од
чланова комисије.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-111-21/2016
21. април 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

Одјељење за финансије
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2013. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број 14/12), Начелник
одјељења за финансије д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190180-Одјељење за
борачко инвалидску заштиту , на позицији:
- 511200-Средства за заштиту и одржавање
споменика и спомен обиљижја ), у износу
2.000,00 КМ.
Новчана средства да су потребна да би се извршило
финансирање обавеза за изградњу споменика на
Глођанском брду .
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 03-40-1/2016
3. фебруар 2016.године ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Зворник
Срђан Деспић с.р.___
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2013. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број 14/12), Начелник
одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке
јединице
0818021-ЈУ“Народна
библиотека и музејска збирка“Зворник , на позицији:
- 511300-Издаци за набавку постројења и
опреме, у износу од 300,00 КМ.Средства
потребна за плаћање фактуре број 28Набавку књига-лектира за потребе ученика
Основних школа.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 03-40-2/2016
4. фебруар 2016.године ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Зворник
Срђан Деспић с.р.___
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2013. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број 14/12), Начелник
одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 0815063-ЈУ Технички школски
центар Зворник , на позицији:

28. април 2016.

511300(631101)Издаци
за
набавку
постројења и опреме, у износу 1.500,00 КМ.
Новчана средства да су потребна због веће
потрошње средстава на наведеној позицији.
-

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 03-40-3/2016
8. фебруар 2016.године ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Зворник
Срђан Деспић с.р.___
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2013. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број 14/12), Начелник
одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190120-Кабинет начелника ,
на позицији:
- 415200-Грант за изградњу Саборне цркве у
Зворнику, у износу 5.000,00 КМ.
Новчана средства
су потребна
да би се
финансирао наставак градње Саборне цркве у
Зворнику.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 03-40-5/2016
15.фебруар 2016.годинеВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Зворник
Срђан Деспић с.р.___
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2013. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број 14/12), Начелник
одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190240-Служба за развој
локалне самоуправе, заједничких послова и
управљање људским ресурсима, на позицији:
- 511300- Издаци за набавку опреме, у износу
од 60.000,00 КМ.Новчана средства потребна
за набавку путничког аутомобила.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 03-40-7/2016
29.фебруар 2016.годинеВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Зворник
Срђан Деспић с.р.___
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На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2013. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број 14/12), Начелник
одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190120-Kaбинет начелника ,
на позицији:
- 415200- Грант за изградњу Саборне цркве у
Зворнику, у износу од 14.000,00 КМ.Новчана
средства потребна за наставак изградње
Саборне цркве у Зворнику.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 03-40-6/2016
3. фебруар 2016.године ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Зворник
Срђан Деспић с.р.___
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2013. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број 14/12), Начелник
одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190120-Kaбинет начелника ,
на позицији:
- 415200-Капитални грантови (суфинансирање
заједничких пројеката), у износу од 2,500.00
КМ.Сресдтва потребна за суфинансирање
пројетка МИС Подриња.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 03-40-8/2016
8. март 2016.године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.___

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2013. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број 14/12), Начелник
одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190300-Центар за социјални
рад“Зворник , на позицији:
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног

28. април 2016.

времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), у износу од 30.000,00
КМ.Средства потребна за плаћање судских
трошкова.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 03-40-9/2016
15. март 2016.године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.___

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2013. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број 14/12), Начелник
одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190120-Kaбинет начелника ,
на позицији:
- 415200- Грант за изградњу Саборне цркве у
Зворнику, у износу од 2.000,00 КМ.
- 415200-Грант за СПЦ Зворник, у износу од
4.000,00 КМ.
- 412900-Расходи за пропагандни материјал
Општине, у износу од 1.500,00 КМ.
- Новчана средства потребна за наставак
изградње Саборне цркве у Зворнику,
финансирање помоћи СПЦ Зворник и
финансирање текућих активности (412900
120201)
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 03-40-13/2016
25. март 2016.године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.___

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2013. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број 14/12), Начелник
одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190170-Одјељење за
стамбено комуналне послове , на позицији:
- 513100-Набавка земље за зону санитарне
заштите, остале намјене и ФИШ, у износу
15.000,00 КМ.
Новчана средства
су потребна
за исплату
земљишта Ифета Кадрића.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

8

БРОЈ 5
Број: 03-40-12/2016
25. март 2016.године
Зворник

Службени гласник Града Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.___

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2013. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број 14/12), Начелник
одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190240-Служба за развој
локалне самоуправе, заједничких послова и
управљање људским ресурсима, на позицији:
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), износу од 3.500,00
КМ.
Новчана средства на тој позицији потребна за
исплату уговора.

Број: 03-40-11/2016
25. март 2016.године
Зворник

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2013. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број 14/12), Начелник
одјељења за финансије д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава буџетског
корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке јединице 01190300-Центар за социјални
рад“Зворник , на позицији:
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање
пореза), у
износу
од
16.000,00KM
Новчана средства потребна ради увећаних
трошкова на тој позицији
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 03-40-10/2016
25. март 2016.године
Зворник

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

28. април 2016.

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.___

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.___

______________________________________________________________________
САДРЖАЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
1. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта................1
2. Одлука о најнижој цијени рада запослених
радника у Градској управи Зворник....................1
3. Одлука о усвајању Стратешког плана за
активност јединице –одсјека за интерну
ревизију.................................................................2
4. Одлука о усвајању Годишњег плана ревизије..2
5. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта................2
6. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку 02-360-41/16..........................................2
7. Рјешење о именовању комисије
02-111-15/16.........................................................3
8. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку 02-360-21-2/16........................................3
9. Рјешење о именовању комисије
02-111-14/16........................................................4
10. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку 02-360-39/16..........................................4
11. Рјешење број 02-360-40-1/16.............................4
12. Рјешење број 02-111-20/16................................5
13. Рјешење број 02-111-18/16.................................5
14. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку 02-360-50/16...........................................5
15. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку 02-360-51/16...........................................6

16. Рјешење о именовању комисије за
усклађивање редова вожње...............................6
Одјељење за финансије
1. Закључак осагласности за повлачење
средстава буџетског корисника 03-40-1/16........6
2. Закључак о сагласности за повлачње
средстава буџетског корисника03-40-2/16.........7
3. Закључак о сагласности за повлачње
средстава буџетског корисника03-40-3/16.........7
4. Закључак о сагласности за повлачње
средстава буџетског корисника03-40-5/16.........7
5. Закључак о сагласности за повлачње
средстава буџетског корисника 03-40-7/16........7
6. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетског корисника 03-40-6/16........8
7. Закључак о сагласности за повлачње
средстава буџетског корисника 03-40-8/16........8
8. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетског корисника 03-40-9/16........8
9. Закључак о сагласности за повлачње
средстава буџетског корисника 03-40-13/16......8
10. Закључак о сагласности за повлачње
средстава буџетског корисника 03-40-12/16......8
11. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетског корисника 03-40-11/16......9
12. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетског корисника 03-40-10/16......9

9

