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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

8. мај 2020. године  
ЗВОРНИК  

година: XXIX  
БРОЈ: 6/2020  

 

 
 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
На основу члана 45. тачка з) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17), Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20) 
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 26-1/20 од 27.04. 2020. године и 27-1/20 од 
28.04.2020. године, Градски штаб за ванредне 
ситуације на сједници одржаној дана 30.04.2020. 
године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОНОШЕЊУ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, 
УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК 
 
1. Предлаже се Градоначелнику да у складу са 
Закључком о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 26-1/20 од 27.04. 2020.године и 27-1/20 од 
28.04.2020.године, Наредбу о регулисању рада 
трговинских, угоститељских, занатских, услужних и 
других објеката и служби на територији Града 
Зворник, број: 02-022-24/20 од 28.04.2020.године, 
измијени у погледу радног времена,  на начин да се  

 
 
 
одреди радно вријеме субјеката из тачака 2, 4. и 5. 
до 19 часова (продајна мјеста бензинских пумпи и 
плинских пумпних станица до 19 часова и апотеке 
само радним данима до 19 часова). 
 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
30. април  2020. године          КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. т. б) и з) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20), 
Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 26-1/20 од 27.04. 2020. године и 27-1/20 од 
28.04.2020. године и Закључка о ограничењу и 
забрани кретања на територији Републике Српске у 
дане првомајских празника, број: 28-4/20 од 
29.04.2020. године, Градски штаб за ванредне 
ситуације на сједници одржаној дана 30.04.2020. 
године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О КРЕТАЊУ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА 

http://www.gradzvornik.org
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1. На подручју Града Зворник дозвољава се лицима 
са посебним потребама да изађу у шетњу, у пратњи 
једне пунољетне особе, током полицијског часа дана 
01.05.2020.године у времену од 16:00 до 18:00 
часова, дана 02.05.2020.године у времену од 16:00 
до 18:00 часова и дана 03.05.2020.године у времену 
од 16:00 до 18:00 часова. 
 
2. Препоручује се лицима која буду у шетњу пратила 
лица са посебним потребама да се не сакупљају у 
групе, не више од два лица на удаљености од два 
метра. 
 
3. За реализацију овог закључка задужују се 
Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске, Полицијска управа Зворник и Одјељење 
Комуналне полиције Градске управе Зворник. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
30. април  2020. године          КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. т. б) и з) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20), 
Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 26-1/20 од 27.04. 2020. године и 27-1/20 од 
28.04.2020. године и Закључка о ограничењу и 
забрани кретања на територији Републике Српске у 
дане првомајских празника, број: 28-4/20 од 
29.04.2020. године, Градски штаб за ванредне 
ситуације на сједници одржаној дана 30.04.2020. 
године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ДАНЕ ПОЛИЦИЈСКОГ 

ЧАСА 
 
1. На подручју Града Зворник за вријеме 
полицијског часа одређује  се радно вријеме  
субјеката из тачке 2, 3, 4. и 5.  Наредбе о 
регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби на 
територији Града Зворник, број: 02-022-24/20                                                                            
од 28.04.2020. године и то : 
 

− дана 01.05.2020. године радно вријеме од 
07:00 до 11:00 часова, 

− дана 02.05.2020. године радно вријеме од 
07:00 до 11:00 часова и 

− дана 03.05.2020. године радно вријеме од 
07:00 до 11:00 часова.                                                                         

 
2. Овај закључак се не односи на бензинске пумпе и 
плинске пумпне станице када је у питању продаја 
горива, других нафтних деривата и плина. 

3. За реализацију овог закључка задужују се 
Одјељење за инспекцијски надзор, путем надлежне 
инспекције и Одјељење Комуналне полиције 
Градске управе Зворник. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
30. април  2020. године          КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. т. б) и з) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20), 
Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 26-1/20 од 27.04. 2020. године и 27-1/20 од 
28.04.2020. године и Закључка о ограничењу и 
забрани кретања на територији Републике Српске у 
дане првомајских празника, број: 28-4/20 од 
29.04.2020. године, Градски штаб за ванредне 
ситуације на сједници одржаној дана 30.04.2020. 
године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О  КРЕТАЊУ ЛИЦА  - РАТНИХ ВОЈНИХ 

ИНВАЛИДА ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА 
 
1. На подручју Града Зворник дозвољава се током 
полицијског часа кретање лица – ратних војних 
инвалида, и то: 

- дана 01.05.2020.године у времену од 19:00 до 
20:00 часова,  

− дана 02.05.2020.године у времену од 19:00 до 
20:00 часова и  

− дана 03.05.2020.године у времену од 19:00 до 
20:00 часова. 

 
2. Лица на која се односи овај закључак дужна су 
приликом кретања током полицијског часа, у вријеме 
одређено тачком 1. овог закључка, на захтјев 
службеног лица  предочити доказ о томе да имају од 
надлежног органа признат статус ратног војног 
инвалида. 
 
3. Препоручује се  лицима на које се односи овај 
закључак, да се не сакупљају у групе, не више од 
два лица на удаљености од два метра. 
 
4. За реализацију овог закључка задужују се 
Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске, Полицијска управа Зворник и Одјељење 
Комуналне полиције Градске управе Зворник. 
 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
30. април  2020. године          КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 45. т. б) и з) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20), 
Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 26-1/20 од 27.04. 2020. године и 27-1/20 од 
28.04.2020. године и Закључка о ограничењу и 
забрани кретања на територији Републике Српске у 
дане првомајских празника, број: 28-4/20 од 
29.04.2020. године, Градски штаб за ванредне 
ситуације на сједници одржаној дана 30.04.2020. 
године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИЗВОЂЕЊУ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА – ПАСА 

ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА 
 
1. На подручју Града Зворник дозвољава се 
власницима кућних љубимаца – паса да током 
полицијског часа дана 01.05.2020.године у времену 
од 20:30 до 21:00 час, дана 02.05.2020.године у 
времену од 20:30 до 21:00 час и дана 
03.05.2020.године у времену од 20:30 до 21:00 час, 
исте изводе у шетњу на удаљеност не већу од 100m 
од објекта у коме станују. 
 
2. Само један члан породице која има кућног 
љубимца – пса може истог у напријед наведено 
вријеме да изводи у шетњу. 
 
3. Препоручује се власницима кућних љубимаца – 
паса да се приликом извођења истих у шетњу не 
сакупљају у групе, не више од два лица на 
удаљености од два метра.  
 
4. За реализацију овог закључка задужују се 
Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске, Полицијска управа Зворник и Одјељење 
комуналне полиције Градске управе Зворник. 
 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
30. април  2020. године          КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. т. б) и з) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20), 
Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 26-1/20 од 27.04. 2020. године и 27-1/20 од 

28.04.2020. године и Закључка о ограничењу и 
забрани кретања на територији Републике Српске 
на дан 06.05.2020. године, број: 31-8/20 од 
05.05.2020.године, Градски штаб за ванредне 
ситуације доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИЗВОЂЕЊУ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА – ПАСА 

ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА 
 
1. На подручју Града Зворник дозвољава се 
власницима кућних љубимаца – паса да током 
полицијског часа дана 06.05.2020.године у времену 
од 20:30 до 21:00 час, исте изводе у шетњу на 
удаљеност не већу од 100m од објекта у коме 
станују. 
 
2. Само један члан породице која има кућног 
љубимца – пса може истог у напријед наведено 
вријеме да изводи у шетњу. 
 
3. Препоручује се власницима кућних љубимаца – 
паса да се приликом извођења истих у шетњу не 
сакупљају у групе, не више од два лица на 
удаљености од два метра. 
 
4. За реализацију овог закључка задужују се 
Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске, Полицијска управа Зворник и Одјељење 
комуналне полиције Градске управе Зворник. 
 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

 
Број: 02-022-24/2020                       
6. мај  2020. године                КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. т. б) и з) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20), 
Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 26-1/20 од 27.04. 2020. године и 27-1/20 од 
28.04.2020.године и Закључка о ограничењу и 
забрани кретања на територији Републике Српске 
на дан 06.05.2020. године, број: 31-8/20 од 
05.05.2020. године, Градски штаб за ванредне 
ситуације доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О  КРЕТАЊУ ЛИЦА  - РАТНИХ ВОЈНИХ 

ИНВАЛИДА ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА 
 
1. На подручју Града Зворник дозвољава се током 
полицијског часа дана 06.05.2020.године кретање 
лица – ратних војних инвалида,  у времену од 19:00 
до 20:00 часова,  
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2. Лица на која се односи овај закључак дужна су 
приликом кретања током полицијског часа, у вријеме 
одређено тачком 1. овог закључка, на захтјев 
службеног лица  предочити доказ о томе да имају од 
надлежног органа признат статус ратног војног 
инвалида. 
 
3. Препоручује се  лицима на које се односи овај 
закључак, да се не сакупљају у групе, не више од 
два лица на удаљености од два метра. 
 
4. За реализацију овог закључка задужују се 
Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске, Полицијска управа Зворник и Одјељење 
комуналне полиције Градске управе Зворник. 

 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
6. мај  2020. године                КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. т. б) и з) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20), 
Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 26-1/20 од 27.04. 2020. године и 27-1/20 од 
28.04.2020. године и Закључка о ограничењу и 
забрани кретања на територији Републике Српске 
на дан 06.05.2020. године, број: 31-8/20 од 
05.05.2020. године, Градски штаб за ванредне 
ситуације доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О КРЕТАЊУ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА 
 
1. На подручју Града Зворник дозвољава се 
лицима са посебним потребама да изађу у шетњу, у 
пратњи једне пунољетне особе, током полицијског 
часа дана 06.05.2020.године у времену од 16:00 до 
18:00 часова. 
 
2. Препоручује се лицима која буду у шетњу 
пратила лица са посебним потребама да се не 
сакупљају у групе, не више од два лица на 
удаљености од два метра. 
 
3. За реализацију овог закључка задужују се 
Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске, Полицијска управа Зворник и Одјељење 
комуналне полиције Градске управе Зворник. 

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
6. мај  2020. године                КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19), члана 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник 
града Зворник", број: 5/17), Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20) 
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 26-1/20 од 27.04. 2020.године и 27-1/20 од 
28.04.2020.године,  на приједлог Градског штаба за 
ванредне ситуације, Градоначелник доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О ИЗМЈЕНАМА НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, 
УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК 
 
1. У Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката и служби на територији Града Зворник, 
број: 02-022-24/2020 од 28. 04. 2020. године,  у 
тачкама 2, 4. и 5. ријечи "18:00 часова" замјењује се 
ријечима "19:00 часова". 
 
2. У свему осталом Наредба о регулисању рада 
трговинских, угоститељских, занатских, услужних и 
других објеката и служби на територији Града 
Зворник, број: 02-022-24/2020 од 28. 04. 2020. 
године, остаје на снази. 
 
3. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
примјењиваће се од 04.05.2020. године. 
 

Број: 02-022-24/2020                       
30. април  2020. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу чл. 18. и 90. Закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. 
став 18. и члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 
36/19), члана 6. став 3. Правилника о поступку 
директног споразума града Зворник, („Службени 
гласник града Зворник“, број 8/17), и чл. 41. и 51. 
Статута Града Зворник – Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
I 

Одобрава се начелнику Одјељења за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја да 
покрене поступак директног споразума у предмету 
јавне набавке: „Одржавање видео надзора у граду 
Зворнику“.  
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II 
Вриједност услуга из члана I, на основу предрачуна 
ресорног одјељења, износи 6.500,00 КМ са ПДВ-ом. 
За предложену набавку су обезбијеђена буџетска 
средства у износу од 7.000,00 КМ, буџетска позиција 
412529, а набавка је предвиђена Планом јавних 
набавки, број 02-022-4/20, Услуге, број 32. Услуге ће 
се вршити два пута на мјесечном нивоу, по потреби 
и чешће, у наредних 12 мјесеци од дана обостраног 
потписивања уговора. 

 
III 

Критеријум за додјелу овог уговора је искључиво 
најнижа цијена која се постигне у поступку директног 
споразума који ће спровести покретач поступка. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
Број: 02-360-26/2020                       
30. април  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 18. и 90. Закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. 
став 18 и члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 
36/19), члана 6. став 3. Правилника о поступку 
директног споразума града Зворник, („Службени 
гласник града Зворник“, број 8/17), и чл. 41. и 51. 
Статута Града Зворник – Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
I 

Одобрава се начелнику Одјељења за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја да 
покрене поступак директног споразума у предмету 
јавне набавке: „Набавка „Inox“ канти са улошком“. За 
избор најповољнијег понуђача за додјелу Уговора о 
набавци робе, покренуће се поступак јавне набавке 
директним споразумом. 
 

II 
Вриједност робе из члана I, на основу предрачуна 
ресорног одјељења, износи 6.904,00  КМ. За 
предложену набавку обезбијеђена су средства у 
износу од 7.000,00 КМ, буџетска позиција 412591, а 
набавка је предвиђена Планом јавних набавки, број 
02-022-4/20, робе, број 24. Рок за испоруку робе је 
30 дана, рачунајући од дана обостраног 
потписивања уговора и писаног налога наручиоца . 

 
III 

Критеријум за додјелу овог уговора је искључиво 
најнижа цијена која се постигне у поступку директног 
споразума који ће спровести покретач поступка. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 

Број: 02-360-27/2020                       
30. април  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 97/16 и 36/19) и чл. 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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У поступку директног споразума за избор 
најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: 
„Одржавање видео надзора у граду Зворнику“, 
понуду је доставио понуђач: 
 

1. „AS-SECURITY“ доо Зворник, улица 
Патријарха Павла 22А, Зворник. 

 
II 

Понуђач из претходног члана је доставио понуду 
коју је уговорни орган оцијенио као повољну и 
прихватљиву за извршење услуга у укупном износу 
од 6.500,00 КМ са ПДВ-ом. Услуге ће се вршити два 
пута на мјесечном нивоу, по потреби и чешће, у 
наредних 12 мјесеци од дана обостраног 
потписиваања уговора. Плаћање се врши у року од 
15 дана по испостављању овјерене фактуре, након 
извршења услуга. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-26/2020                       
30. април  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 97/16 и 36/19) и чл. 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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У поступку директног споразума за избор 
најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: 
„Набавка „Inox“ канти са улошком“, понуду је 
доставио понуђач: 
 

1. „Aleksandria“ т.р Бијељина, Мајевичких 
бригада кварт 52 бр.14А, Дворови. 

 

http://www.gradzvornik.org
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II 

Понуђач из претходног члана је доставио понуду 
коју је уговорни орган оцијенио као повољну и 
прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном 
износу од 6.904,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку 
робе је 30 дана рачунајући од дана обостраног 
потписивања уговора, а плаћање се врши у року од 
30 дана по испостављању овјерене фактуре. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-27/2020                       
30. април  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 48. став 4. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 41. став 1. 
тачка 8. Статута града Зворник - Пречишћени текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник града Зворник доноси 
 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА 
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
Члан 1.  

У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Градској управи 
Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, 
бр. 11/18, 2/19, 9/19 и 14/19), мијења се члан 55., 
тако што се код радног мјеста у Одјељењу за 
привреду и друштвене дјелатности, под редним 
бројем 9.6.3.6. Портир у Пословној зони Јадар, у 
дијелу „Број извршилаца“ ријечи „три извршиоца“ се 
мијењају у „шест извршилаца“. 
 

Члан 2.  
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику Града Зворник. 
 
Број: 02-014-1/2020                       
5. мај  2020. 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. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
мастер инжењер менаџмента, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Набавка услуга аутобуског превоза“. 

 
2. Услуге из тачке 1. ће вршити „Euro petrol OIL“ 
Зворник, према условима из понуде број 02-394/20 
од 20.02.2020. године, у складу са појединачним 
уговорима. 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: 02-360-17/2020                       
3. април  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), 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. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
мастер инжењер менаџмента, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Набавка намирница за кориснике из 
пројекта народне кухиње“. 
 
2. Робу из тачке 1. ће испоручивати „M&V group“  
д.о.о. Ораовац - Зворник, према условима из понуде 
број: 18/20 од 31.03.2020. године, три пута у току 
2020.године (април, јули и октобар) у просторије 
Црвеног крста у Зворнику. Обавезује се вршилац 
надзора да након испоручене робе и реализације 
цјелокупног уговора, 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: 02-360-21/2020                       
15. април  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), 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. СЛАВИША МИЛИЋ из Зворника, шеф 
Професионалне ватрогасне јединице Зворник, 
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у 
предмету јавне набавке „Набавка опреме за потребе 
Службе Професионалне ватрогасне јединице града 
Зворник“.  

http://www.gradzvornik.org
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2. Робу из тачке 1. ће испоручити „MIPEX-AUTO RS“ 
д.о.о Бања Лука, према условима из понуде број: 
2020-9 од 09.03.2020. године, у року од 30 дана 
након потписивања Уговора о набавци робе. 
Обавезује се вршилац надзора да након испоруке 
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: 02-360-13-1/2020                       
21. април  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), 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 згради ЈУ „Технички 
школски центар“ Зворник“.  
  
2. Радове из тачке 1. ће изводити „Astra plan“ д.о.о 
Брчко Дистрикт, према условима из понуде брoj 02-
360-16-4/20 од 13.03.2020. године у року од 30 дана 
од дана обостраног потписивања уговора. 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: 02-360-16-1/2020                       
21. април  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), 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. СЛАВИША МИЛИЋ из Зворника, шеф 
Професионалне ватрогасне јединице Зворник, 
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у 
предмету јавне набавке „Набавка ватрогасне 
опреме за гашење пожара”.  
 
2. Робу из тачке 1. ће испоручити „MIPEX-AUTO RS“ 
д.о.о Бања Лука, према условима из понуде од 
24.04.2020. године, у року од 24 сата након 
потписивања Уговора о набавци робе. Обавезује се 
вршилац надзора да након испоруке 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: 02-360-25-1/2020                       
24. април  2020. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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