СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ЗВОРНИК
Скупштина Града Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.gradzvornik.org
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана
41. и 47. Статута града Зворник ("Службени гласник
града Зворник" број: 2/16),В.Д. Градоначелника
доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава
Члан 1.
Одобравају
се
новчана
средства
Српској
Православној Црквеној Општини Каракај на име
суфинансирања изградње Парохијског дома код
храма Васкрсења Господњег у Каракају, у износу од
5.000,00 КМ
Члан 2.
Српска Православна Црквена Општина Каракај ће
из сопствених извора и добровољних прилога
грађана финансирати преостали дио трошкова, а
након укупно завршених радова Градској управи
Зворник доставити финансијски и наративни
извјештај о извршеним радовима.
Члан 3.
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се са
позиције
415200-Капитални
грантови
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника.
Средства уплатити на жиро рачун Српске
Православне Црквене Општине Каракај,број:562009-80259691-07 код НЛБ Развојне банке.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе Зворник.

20.06.2016. године
ЗВОРНИК
година: XXV
БРОЈ: 7/2016
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Градске управе
Зворник”.
Број: 02-400-67/2016
27. 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 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
01.04.2016-30.04.2016.године.
Члан 3.
За реализацију одлуке задужује се Одјељење за
финансије Градске управе града Зворник.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу 01.04.2016.године, а
објавиће се у «Службеном гласнику града Зворник».
Број: 02-022-80/2016
13. мај 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана
41. и 47. Статута града Зворник(„Службени гласник
града Зворник“, број:2/16), В.Д.Градоначелник
Зворника, доноси:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање
заједничког пројекта
Члан 1.
Одобрава се исплата средства у износу од 5.500,00
КМ намјенски за реализацију пројекта „Санација
крова стамбене зграде Б-8“ у чијој реализацији
учествују Градска управа Зворник и Заједница
етажних власника зграде „B-8“.
Члан 2.
Заједница етажних власник зграде „Б-8“ ће из
сопствених средстава финансирати преостали дио
трошкова у износу 5.812,03 КМ за санацију крова.
Члан 3.
Заједница етажних власника зграде „Б-8“ 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 исплатиће се са
позиције
415200-Капитални
грантови
(суфинансирање заједничких пројеката).
Средства уплатити на жиро рачун Заједница
етажних власника зграде „Б-8“- 555-006-00196079-83
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
1.
за финансије Градске управе Зворник.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 1.
објавиће се у “Службеном гласнику Градске управе 2.
3.
Зворник”.
Број: 02-400-26/2016
18. мај 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града Зворник
(''Службени гласник града Зворник'',број:2/16) и
сагласности Градоначелника број 02-022-149/14 од
28.01.2015.године В.Д Градоначелника Града
Зворник, д о н о с и
ОДЛУКУ
О одобравању средстава за суфинансирање
пројекта
I
Доноси се Одлука о суфинансирању пројекта
''Економска интеграција мањинских повратничких
породица у општини Зворник'' у износу 10.000 км
(десетхиљада).

20. јун 2016.

II
Средства из тачке 1. Ове одлуке ће се дозначити
хуманитарној организацији Catholic Relief Services
(CRS) Sarajevo,као носиоцу пројекта.
Средства ће се дозначити на жиро рачун CRS
,број:194-101-39232011-80 код Прокредит банке
Сарајево.
III
Средства ће се обезбједити из буџета града
Зворник, са буџетске позиције, Субвенција за развој
пољопривреде, економски код 414100.
IV
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе Зворник.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-400-102/2016
3. јун 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 14. Закона о локалној самоуправи
(„Службeни
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05,118/05 и 98/13),члана 47. Статута
града
Зворник
(''Службени
гласник
града
Зворник'',број:2/16) и члана 3. Одлуке о лицитацији
возила возног парка Градске управе Зворник,
број:01-022-31/16 од 29.03.2016. године,) В.Д
Градоначелника Града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за спровођење поступка
лицитације
I
Именује се комисија за спровођење поступка
лицитације возила возног парка Градске управе
Зворник у саставу:
Станковић Ненад,предсједник
Живановић Иво,члан
Кулишић Данило,члан
II
Комисија из члана 1. Овог рјешења има задатак да
организује јавну усмену лицитацију за продају
возила возног парка Градске управе Зворник,по
Одлуци о лицитацији возила возног парка Градске
управе Зворник,број:01-022-31/16 од 29.03.2016.
године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-111-19/2016
20. 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
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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 ''Санација одрона пута у МЗ Локањ, засеоци
Гудура и Њиверице''.
II
Радове из члана I ће изводити „ЈОВИЋ С8Д д.о.о
Капетана Леке 1,Угљевик, према условима из
понуде број: 24/16/ од 21.04.2016. 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: 02-360-50-1/2016
18. мај 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
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

20. јун 2016.

Број: 02-360-51-1/2016
30. мај 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 14. Закона о локалној самоуправи
(„Службeни
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05,118/05 и 98/13),члана 41. и 47.
Статута града Зворник (''Службени гласник града
Зворник'',број:2/16) и члана 10.став 4. Одлуке о
такси
превозу
(''Службени
гласник
града
Зворник'',број:10/09 и 3/14) В.Д Градоначелник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о привременом измјештању такси стајалишта у
Зворнику, ПБС-банка
I
Због реконструкције градске улице ,такси стајалишта
која су се налазила у улици Светог Саве, код ПБС
банке, привремено се измјештају на нову локацију у
Зворнику, улица Патријарха Павла, код паркинга
доо''Зворничанка'' Зворник.
II
Период привременог измјештања такси стајалишта
важи до обезбеђивања потребног простора за такси
мјеста на новој локацији.
III
За таксисте који су имали такси стајалиште на
поменутој адреси неће се издавати појединачна
рјешења.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-347-117/2016
31. мај 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

РЈЕШЕЊЕ
I
ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора над извођењем
радова у предмету јавне набавке “Изградња
резервоара за воду са опремом“.
II
Радове из члана I ће изводити „ДУО ЛУЈИЋ“ д.о.о.
Трг Краља Петра I Карађорђевића, Зворник, према
условима из понуде број: 119/16 од 25.04.2016.
године, одмах по потписивању уговора о извођењу
радова. Обавезује се вршилац надзора да након
извршених 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''.

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 „Набавка и уградња видео
надзора у Граду Зворник“ именују се:

1. БОЈАН СТЕВАНОВИЋ

из Зворника, по
занимању
дипломирани
инжењер
саобраћаја,
2. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по
занимању дипломирани инжењер грађевине.
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II
Радове из члана I ће изводити „ALPHA SECURITY“
доо, улица Драгана Бубића 14А, Бања Лука, према
условима из понуде број: 2-1-2-87-05/2016 од
10.05.2016.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 и
међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-52-1/2016
1. јун 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: „Санација
одрона на путном правцу Брањево - Лазаревићи“ преговарачки поступак, број: 02-360-69/16, у саставу:
1. Милош Томић, предсједник - Ненад
Станковић, замјеник предсједника,
2. Рада Милићевић, 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 08.06.2016.године у 12.00 часова у Mалој сали
Градске управе Зворник.
III
Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4, став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се

20. јун 2016.

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: 02-360-69/2016
6. јун 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута града Зворник
(„Службени гласник општине Зворник“ број: 2/16) и
члана 4. Одлуке о допунским правима породица
погинулих бораца и војних инвалида (број: 01-02266/06 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
набавке лијекова за породице погинулих бораца и
ратне војне инвалиде“ у чијој реализацији учествују
Општина 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.
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Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“.
Број: 02-022-82/2016
8. јун 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:
„Систематска дезинсекција - третман уништавања
комараца на подручју града Зворник за 2016 годину“
– конкуренстки захтјев, број: 02-360-70/16, у саставу:
1. Милош Томић, предсједник - Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2. Хариз Мехидић, члан- Небојша Бошковић,
замјеник члана,
3. Рада Милићевић, члан- Ружа Остојић,
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 20.06.2016.године у 12.00 часова у Mалој сали
Градске управе Зворник.
III
Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4, став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар
комисије
дужни
су
потписати
Изјаву
о
непристрасности и повјерљивости у раду комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-70/2016
15. јун 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

20. јун 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:
02-360-63/16, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник - Милош Томић,
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 03.06.2016.године у 12.00 часова у Малој сали
Градске управе Зворник.
III
Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4, став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар
комисије
дужни
су
потписати
Изјаву
о
непристрасности и повјерљивости у раду комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-63/2016
1. јун 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
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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
фонтане и уређење платоа испред Привредне банке
у Зворнику“, број: 02-360-67/16, у саставу:
1. Милош Томић, предсједник - Ненад
Станковић, замјеник предсједника,
2. Рада Милићевић, 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 08.06.2016.године у 12.00 часова у Mалој сали
Градске управе Зворник.
III
Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4, став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар
комисије
дужни
су
потписати
Изјаву
о
непристрасности и повјерљивости у раду комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-67/2016
6. јун 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 15/15), В.Д.
Градоначелник д о н о с и

20. јун 2016.
ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета града
Зворник за 2016.годину, са позиције Буџетска
резерва потрошачка јединица 01190120-Кабинет
Градоначелника на позиције:
- 415200-Грант за финансирање НВО и
удружења у износу од 5.000,00 КМ
- 416100-Текуће
помоћи
за
стипендије
студентима у износу од 11.500,00 КМ,
потрошачка јединица 01190150-Одјељење за
привреду,пољопривреду
и
друштвене
дјелатности.
Реалокација новчаних средстава је потребна за
финансирање додатних активности Удружења и
проширење списка додјељених стипендија.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
Број: 02-40-34/2016
9. јун 2016. године
Зворник

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

Одјељење за финансије
На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2016. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број 15/15), 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 01190260-Служба цивилне
заштите , на позицији:
- 415500-Расходи за хитне интервенцијеклизишта, у износу 2.000,00 КМ.
Новчана средства су потребна за санацију
клизишта.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворника''.
Број: 03-40-95/2016
13. јун 2016.године
Зворник

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.___
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20. јун 2016.

САДРЖАЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
1. Одлука о одобравању средстава .....................1
2. Одлука о најнижој цијени рада запослених
радника у Градској управи Зворник...................1
3. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта...............2
4. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање пројекта....................................2
5. Рјешење о именовању комисије за
спровођење поступка лицитације ......................2
6. Рјешење, број 02-360-50-1/16.............................2
7. Рјешење 02-360-51-1/16......................................3
8. Рјешење о привременом измјештању такси
стајалишта у Зворнику, ПБС-банка....................3
9. Рјешење број 02-360-52-1/16..............................3

10. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку 02-360-69/16...........................................4
11. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
12. подршка набавке лијекова за породице
погинулих бораца и ратне војне инвалиде........4
13. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку 02-360-70/16...........................................5
14. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку 02-360-63/16...........................................5
15. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку 02-360-67/16...........................................5
16. Закључак, број: 02-40-34/16................................6
Одјељење за финансије
1. Закључак осагласности за повлачење
средстава буџетског корисника 03-40-95/16......6

7

