СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ЗВОРНИК
Скупштина града Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.gradzvornik.org
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), чл. 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19), чл. 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: 32-1/20 од 08.05. 2020. године и 33-3/20 од
11.05.2020. године, на приједлог Градског штаба за
ванредне ситуације, Градоначелник доноси:
НАРЕДБУ
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ,
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗВОРНИК
1. У циљу превенције ширења новог вируса корона
SARS – CoV-2 и COVID-19 болести и заштите и
спасавања становништва, на подручју Града
Зворник :
1) забрањује/у се до 25.05. 2020.године:
-

сва јавна окупљања у групама већим од
50 особа на јавним мјестима,

1. јун 2020. године
ЗВОРНИК
година: XXIX
БРОЈ: 7/2020
-

-

рад базенима, „wellness“ и спа центрима
посебно и у склопу угоститељских објеката
за смјештај и
такмичарске
активности
спортских
организација и спортиста.

2) забрањеује/у се до 18.05.2020.године:
-

рад дјечијим играоницама и
активности спортских организација и
спортиста које обухватају тренажни
процес.

2. На подручју Града Зворник до 25. 05. 2020.
године, ограничава се рад од 07:00 до 21:00 час:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

трговинама на велико,
трговинама прехране/робе широке потрошње,
трговинама сточне хране,
субјектима
који
обављају
дјелатност
производње
хљеба,
пецива,
свјеже
тјестенине и колача,
субјектима који врше доставу хране, ако су
регистровани за обављање те дјелатности,
угоститељским објектима за исхрану и пиће,
трговинама на мало непрехрамбеном робом,
пољопривредним апотекама,
фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг
клубовима
и
сличним
облицима
организовања),
приватним стоматолошким амбулантама,
субјектима услужних и занатских дјелатности
чије обављање захтјева непосредан контакт
са корисницима (фризерски и други третмани
за уљепшавање и дјелатности за његу и
одржавање тијела)

1

БРОЈ 7

Службени гласник града Зворник

12) приређивачима игара на срећу и
13) бензинским пумпама и плинским пумпним
станицама за дио пумпе и станице у којем је
смјештен продајни и угоститељски објекат, а
без временског ограничења рада када је у
питању продаја горива, других нафтних
деривата и плина.
3. На подручју Града Зворник до 25. 05. 2020.
године, ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова
пијацама.
4. На подручју Града Зворник до 25.05.2020.године,
ограничава се рад од 06:00 до 13:00 часова сточним
пијацама.
5. На подручју Града Зворник до 25. 05. 2020.године,
ограничава се рад од 07:00 до 21:00 час апотекама.
6. На подручју Града Зворник од 18.05. до 25. 05.
2020.године, ограничава се рад од 07:00 до 21:00
час :
1) дјечијим играоницама и
2) активности
спортских
организација
и
спортиста које обухватају тренажни процес.
7. Угоститељи који послују у угоститељском објекту
за смјештај (хотели, мотели, хостели) могу без
временског ограничења пружати услуге смјештаја, а
услуге хране и пића могу пружати гостима и трећим
лицима у времену од 07:00 до 21:00 час.
8. Сви субјекти из т.2,3,4,5,6 и 7. ове наредбе дужни
су организовати рад уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ "Институт за јавно
здравство Републике Српске" за спрјечавање појаве
и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
9. ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост" Зворник, ЈУ
РСЦ "Зворник" Зворник и ЈУ "Дом омладине
Зворник" Зворник не раде до даљњег.
10. Инспекцијски надзор над спровођењем ове
наредбе спроводе Одјељење за инспекцијски
надзор Градске управе Зворник, путем надлежне
инспекције и Одјељење комуналне полиције Градске
управе Зворник.
11. О извршењу задатака из ове наредбе органи из
тачке 10. ће свакодневно извјештавати команданта
Градског штаба за ванредне ситуације.
12. Овом наредбом ставља се ван снаге Наредба 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 02-022-24/20 од 30.04.2020.
године.
13. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник".
Број: 02-022-24/2020
11. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

1. јун 2020.

На основу члана 69. став 2. тачка д) Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број: 39/14) и Рјешења Канцеларије за
разматрање жалби Бања Лука, број ЈН-02-07-1-7207/20 од 23.04.2020. године, Градоначелник доноси
ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
„НАБАВКА ЧАМАЦА И РОНИЛАЧКОГ ОДЈЕЛА СА
ОПРЕМОМ – ЛОТ1“
I
Поништава се поступак „Набавка чамаца и
ронилачког одјела са опремом – ЛОТ1“, који је
проведен путем отвореног поступка јавне набавке
број 02-360-12/2020, за које је објављено
обавјештење о набавци број 70-1-1-10-3-19/20 од
14.02.2020.године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се на Веб страници Градске управе града
Зворник,
уз
истовремено
упућивање
свим
понуђачима који су учествовали у предметном
поступку јавне набавке.
Образложење
Поступак јавне набавке “Набавка чамаца и
ронилачког одјела са опремом“ – ЛОТ1, покренут је
Одлуком о покретању поступка број 02-360-12/2020
од 14.02.2020.године
Одлуком о избору најповољнијег понуђача за
набавку чамаца и ронилачког одјела са опремом –
ЛОТ1, број 02-360-12/20 од 10.03.2020.године
прихваћена је препорука Комисије за провођење
јавне набавке именоване Рјешењем број: 02-36012/20 од 04.03.2020.године, и за најповољнијег
понуђача изабран је „Beka commerce“ д.о.о Сарајево
са понуђеном цијеном у износу од 30.835,29 КМ без
ПДВ-а.
Против наведене Одлуке и Записника о прегледу и
оцјени понуда број 02-360-12/20 од 06.03.2020.
године жалбу је благовремено изјавио понуђач
„Mipex-auto RS“ д.о.о Бања Лука, учесник у
отвореном поступку “Набавка чамаца и ронилачког
одјела са опремом“ – ЛОТ1, чија је понуда након
прегледа и оцјене одбачена као неквалификована.
Уговорни орган поступајући по Жалби жалитеља
„Mipex-auto RS“ д.о.о Бања Лука, а након изјашњења
на жалбу, у складу са чланом 100. Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број
39/14), је исту прослиједио Канцеларији за
разматрање жалби, филијала Бања Лука, на даље
одлучивање.
Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби,
филијала Бања Лука, број ЈН2-02-07-1-720-7/20 од
23.04.2020.године, поништена је Одлука о избору
најповољнијег понуђача и враћен је предмета на
поновни поступак,
Уговорни орган узимајући у обзир смјернице и
упутства из поменутом рјешења, те након поновног
прегледа понуда, сматра да ни једна понуда није
прихватљива, и у складу са чланом 69. став 2. тачка
д) Закона о јавним набавкама БиХ, одлучено је као у
диспозитиву рјешења.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се изјавити жалба УРЖ у
року од пет дана од датума пријема исте, путем
уговорног органа.
Број: 02-360-12/2020
30. април 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске''број: 97/16 и
36/19), члана 3. Одлуке о стављању у функцију
имовине (''Службени гласник Републике Српске број:
47/11), члана 5. Одлуке о оснивању пословне зоне
''Јадар'' Зворник (''Службени гласник општине
Зворник број:4/11) и члана 51. Статута града
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број:5/17), Градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШТЕЊЕ ЗЕМЉИШТА У
ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ ''ЈАДАР'' ЗВОРНИК
I
Даје се на кориштење (без накнаде) Црвеном крсту
Републике Српске, земљиште у Пословној зони
''Јадар'' Зворник која се налази на парцели
означеној као кч број: 7307/2 уписана у Посједовном
листу број 318 К.О. Зворник.
II
Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се на период
од 12 мјесеци, а за постављање контејнера
димензија 6x2,40м, за потребе рада Мобилног тима
за пружање помоћи мигрантима у транзиту који је
формиран за подручје Бијељинске и Зворничке
регије.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-475-22/2020
15. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 82. Став 3 Закона о трговини
(''Службени гласник Републике Српске, број:105/19)
и члана 59. став 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске, број: 97/16 и
36/19) Градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ПИЈАЧНОМ РЕДУ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У
ЗВОРНИКУ
I
Даје се сагласност на Правилник о пијачном реду на
Зеленој пијаци у Зворнику број:1321 од 06.05.2020.
године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику града Зворник.

Број: 02-370-86/2020
25. мај 2020. године
Зворник

1. јун 2020.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 82. sтав 3 .Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске,
број:97/16 и 36/19) Градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОТВАРАЊУ РАЧУНА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА
I
У оквиру јединственог рачуна трезора града Зворник
отвара се рачун посебних намјена за кориштење
кредитних средстава код Нове Банке а.д.
II
Средства прикупљена на рачун посебних намјена
трошиће се у складу са намјеном одобрених
срестава.
III
Све промјене на рачуну посебних намјенба
евидентираће се у Главној књизи трезора града
Зворник
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник.
Број: 02-022-34/2020
27. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 54. ст. 3, 59. ст. 1. и 82. ст. 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске’’, бр. 97/16 и 36/19), тачке 5. Закључка о
обавезном спровођењу мјера реаговања на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у
Републици Српској, број 26-1/20 од 27.04.2020. године
и тачке 7. Закључка о обавезном спровођењу мјера
реаговања на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број
32-1/20 од 08.05.2020. године, Градоначелник
Зворника доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРЕЊУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА ПЛАЋЕНО
ОДСУСТВО
I
Одобрава се коришћење права на плаћено одсуство
запосленима у Градској управи Града Зворник због
проглашења ванредног стања на територији
Републике Српске ради епидемиолошке ситуације
усљед корона вируса (COVID-19), почев од
04.05.2020. године до 31.05.2020. године.
II
Задужују се руководиоци основних организационих
јединица Градске управе Града Зворник да организују
распоред коришћења плаћеног одсуства запослених
како би се обезбједило несметано обављање послова
из надлежности организационих јединица.
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III
За вријеме трајања плаћеног одсуства из тачке I ове
одлуке запослени остварују право на плату у пуном
износу, као да су били на раду.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворник.
Број: 02-022-35/2020
28. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 97/16 и 36/19), чл. 41. и 51. Статута града
Зворник- пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број 5/17), Градоначелник града Зворник
доноси
ПРАВИЛНИК
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ
ПРОНАТАЛИТЕТНОЈ ПОЛИТИЦИ
ГРАДА ЗВОРНИК-ПОЈЕДИНЦИ
Члан 1.
Овим правилником се утврђују услови за додјелу
новчаних
средстава
брачним
паровима
за
финансирање
трошкова
једне
процедуре
асистиране репродукције (вантјелесне оплодње).
Члан 2.
(1) Право на додјелу новчаних средстава могу
остварити брачни парови који у вези са планирањем
породице, немају право на процедуру асистиране
репродукције (вантјелесна оплодња) или донације
репродуктивног материјала (јајне ћелије, ембриони,
сперматозоиди) на терет средстава обавезног
здравственог осигурања, а испуњавају следеће
услове:
1) да имају пријављено пребивалиште на
подручју града Зворник најмање 12 мјесеци
од дана предаје захтјева,
2) да су имали неуспјеле процедуре асистиране
репродукције (вантјелесне оплодње) или
донације репродуктивног материјала (јајне
ћелије, ембриони, сперматозоиди) признате
од Фонда здравственог осигурања Републике
Српске.
(2) Право на додјелу новчаних средстава за једну
процедуру асистиране репродукције имају и брачни
парови који су два неуспјела покушаја вантјелесне
оплодње финансирали из сопствених средстава, а
да имају стално пребивалиште на подручју града
Зворник најмање 12 мјесеци од дана предаје
захтјева.
(3) Право на додјелу новчаних средстава за једну
процедуру асистиране репродукције имају и брачни
парови који су имали два неуспјела покушаја
вантјелесне оплодње на терет фонда здравственог
осигурања, а један покушај финансирали из
сопствених средстава, а да имају стално
пребивалиште на подручју града Зворник најмање
12 мјесеци од дана предаје захтјева.

1. јун 2020.

(4) Право на додјелу новчаних средстава за једну
процедуру донације репродуктивног материјала
имају сви брачни парови без обзира на број
урађених предходних поступака, а да имају стално
пребивалиште на подручју града Зворник најмање
12 мјесеци од дана предаје захтјева.
Члан 3.
(1) На основу овог правилника, Градоначелник
расписује Јавни конкурс за додјелу новчаних
средстава брачним паровима за финансирање
трошкова једне процедуре асистиране репродукције
(вантјелесне оплодње).
(2) Јавни конкурс за текућу годину се објављује у
првом кварталу на огласној табли Града Зворник и
интернет страници Града Зворник.
(3) Конкурс је отворен до 30. новембра или до
утрошка буџетом планираних средстава.
Члан 4.
(1) Уз захтјев за додјелу новчаних средстава из
члана 2. овог Правилника подносилац је дужан
приложити следећу документацију:
1) фотокопију личне карте за оба супружника,
2) медицинску документацију којом доказују
предходне покушаје асистиране репродукције
(члан. 2, став 1,2,3),
3) медицинку документацију којом доказује
неопходност
донације
репродуктивног
материјала (члан. 2, став 4),
4) увјерење о пребивалишту за оба супружника,
5) предрачун или рачун трошкова асистиране
репродукције,
6) фотокопија текућег рачуна.
(2) Предност при добијању новчаних средстава
имају жене-супруге старије животне доби и
породице које су користиле право по прописима
Фонда здравственог осигурања.
Члан 5.
(1) Градоначелник именује Комисију од три члана,
од којих су два из реда запослених у Градској
управи и један из реда НВО- Удружење за борбу
против стерилитета „Бебе 1“ Зворник, која ће
сачинити приједлог за додјелу новчаних средстава.
(2) Новчана средства се распоређују зависно од
броја пријава по јавном конкурсу и укупно
расположивих средстава планираних буџетом за
текућу годину а максималан износ је 5.000,00 КМ по
једном брачном пару.
Члан 6.
(1) Комисија засједа једном мјесечно, на крају
мјесеца почевши од мјесеца објаве јавног конкурса,
а закључно са мјесецом новембром. Комисија
разматра приликом засједања пристигле приједлоге
у периоду од задњег засједања комисије до датог
момента када комисија засједа.
(2) Комисија ће информисати све подносиоце
захтјева о свом приједлогу, по коме подносиоци
захтјева могу истаћи примједбе.
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(3) Комисија ће након разматрања пристиглих
пријава доставити Градоначелнику приједлог за
доношење Одлуке за подршку пронаталитетној
политици - појединцима од стране Града Зворник.
Члан 7.
(1) На основу приједлога Комисије и евентуалних
примједби подносиоца захтјева, Градоначелник
доноси одлуку о додјели новчаних средстава.
(2) Одлука Градоначелника о додјели средстава је
коначна.
(3) Подносилац захтјева који оствари право на
новчана средства, обавезан је да поднесе извјештај
о утрошеним средствима.
Члан 8.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о расподјели средстава за
подршку
пронаталитетној
политици
општине
Зворник-појединци, број: 02-020-7/19 од 02. априла
2019. године.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, и
биће објављен у „Службеном гласнику града
Зворник“, и на огласној табли Градске управе.
Број: 02-020-4/2020
14. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник
– пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број 5/17), а у циљу наставка учешћа у
„Пројекту интегрисаног локалног развоја“ (ИЛДП),
Градоначелник града Зворник д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДАБИР
ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА ЗА ФИНАНСИЈСКУ
ПОДРШКУ ИЗ ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЈ
ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Именује се Комисија за одабир пројектних идеја
за финансијску подршку из Фонда за подстицај
локалног развоја (у даљем тексту: Комисија) који је
формиран у оквиру „Пројекта интегрисаног локалног
развоја“ (ИЛДП) као заједничког пројекта Владе
Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација
(УНДП), у ниже наведеном саставу:
1) Бојан Ивановић, замјеник Градоначелника и
координатор Развојног тима – предсједник,
2) Дарко Стефановић, начелник Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности – члан,
3) Милош Томић, начелник Службе за јавне
набавке, управљање развојем и међународну
сарадњу – члан.
2. Задаци Комисије су:
1) Одабир главне и резервне пројектне идеје из
Плана имплементације за 2020. годину које
ће се кандидовати за финансијску подршку из
Фонда за подстицај локалног развоја и ИЛДП;
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2) Подршка
процесу
разраде
пројектне идеје;
3) Праћење
имплементације
пројекта;
4) Евалуација успјешности пројекта.

одобрене
одобреног

3. Обавезу из прве алинеје претходне тачке,
Комисија ће испунити закључно са даном
28.05.2020. године, а остале у складу са
смјерницама ИЛДП.
4. За рад
Комисије.

Комисије

одговоран је

предсједник

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-111-12/2020
28. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), чл.
41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен текст
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-022-19/18 од 27.02.2018. године,
Градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
пројектора за Дом омладине у Зворнику“ – отворени
поступак, број: 02-360-28/20, у саставу:
1) Ненад Станковић, предсједник - Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2) Сања Перић, члан - Ружа Остојић, замјеник
члана,
3) Рада Милићевић, члан - Раде Савић,
замјеник члана,
4) Мирослав Аћимовић, члан - Зоран Ерић,
замјеник члана,
5) Небојша Бошковић, члан - Хариз Мехидић,
замјеник члана.
2. Задатак Комисије је да проведе предметни
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о
начину формирања, гласања и одлучивања комисије
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017.
године (Правилник), те да о извршеном поступку
избора састави записник и исти са препоруком о
избору
најповољнијег
понуђача
достави
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити
дана 29.05.2020. године у 12:00 часова у малој сали
Градске управе града Зворник.
3. Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4. став 4, Правилника, могао ангажовати
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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.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''.
Број: 02-360-28/2020
28. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб,
по занимању грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету
„Набавка „Inox“ канти са улошком“.
2. Робу из члана 1. ће испоручити „Aleksandria“ т.р
Бијељина, према условима из понуде од 09.03.2020
године, у року од 30 дана од обостраног
потписивања уговора. Обавезују 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: 02-360-27/2020
30. април 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб,
по занимању грађевински инжењер, БОЈАН
СТЕВАНОВИЋ
из
Зворника,
по
занимању
дипл.инж.саобраћаја и ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из
Зворника, по занимању дипломирани инжењер
грађевине, као чланови Пројектног тима, именују се
за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу
радова на асфалтирању, бетонирању и других
радова сходно Оквирном споразуму број 02-36021/18
од
24.04.2018.
године,
у
предмету
„Реконструкција и асфалтирање градских улица,
асфалтирање и санација локалних путева и путних
објеката“.
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2. Радове из члана 1. ће изводити „Зворникпутеви“
а.д Зворник, према условима из понуде број: 02-36021-1/18 од 12.04.2018. године и одредбама
појединачног Уговора о извођењу радова у складу
са Оквирним споразумом, број 02-360-21/18 од
24.04.2018.године. Обавезују се вршиоци надзора
да након извршења уговорених радова, доставе
Извјештај Надзорног органа о реализацији Уговора о
јавној набавци у Службу за јавне набавке,
управљање развојем и међународну сарадњу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 02-360-21-1-20/2018
4. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16), и
члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17),
градоначелник града Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
1. Именује се комисија за технички пријем радова у
предмету
јавне
набавке
„Електрификација
стамбених објеката“ – Лот2“, у следећем саставу:
- НЕБОЈША
БОШКОВИЋ
из
Зворника,
предсједник комисије,
- ДАРКО ВАСИЛИЋ из Зворника, члан и
- АЛЕКСАНДАР ЈЕВТИЋ из Зворника, члан.
2. Радове из члана 1. је изводило предузеће „Монти“
д.о.о Зворник, према условима из понуде број: 02360-22-2/19 од 12.04.2019. године. Обавезује се
Комисија да након обављеног техничког пријема
сачини записник о извршеним радовима.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 02-360-22-1-1/2019
29. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 36. Статута града Зворник
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17 –
пречишћен текст ) Градоначелник Града Зворника
доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Благојевић Марко, дипломирани
инжењер
пољопривреде, вјештак пољопривредне струке,
именује се за вјештака за процјену земљишта ради
провођења експропријације земљишта за уређење
ријеке корита Сапне.
II
О накнади за извршено вјештачење одлучиће се
закључком.
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III
Овај рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службено гласнику Града Зворника''.
Број: 02-430-596/2020
16. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број 5/17), Градоначелник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Поводом обиљежавања Дана града Зворник,
додјељују се новчане награде сарадницима
електронских и писаних медија, у укупном износу од
1.600КМ, и то како слиједи:
РБ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1.

МАРКО
МИХАЈЛОВИЋ
ГОРАН
ДРАГУТИНОВИЋ
ЊЕГОСЛАВА
ДУРИЋ
РАДИША КАНДИЋ

2.
3.
4.
5.

БОЈАНА
ТАНАЦКОВИЋ

6.

ДРАГАНА
СПАСИЋ

7.

МИРЈАНА МИЋИЋ
ВУК МИЋИЋ

8.
9.

ДРАГАНА ЈАШИЋ

10.

ЈЕЛЕНА ЗЕКИЋ

11.
12.

МИЛОРАД ГУТАЉ
ДРАГО ГАЈИЋ

13.

РАДЕ ЈОКИЋ

14.

ИГОР
ГОЛУБОВИЋ

15.

ЗОРАН КУЉИЋ

16.

ИЛИЈАЗ
МИРАЛЕМОВИЋ

УКУПНО

МЕДИЈСКА
КУЋА
РТРС

ИЗНОС
(КМ)
100

РТРС

100

БН
ТЕЛЕВИЗИЈА
БН
ТЕЛЕВИЗИЈА
ПОРТАЛ
“ЗВОРНИК
ДАНАС“
ПОРТАЛ
“ЗВОРНИК
ДАНАС“
ЗВОНО
МЕДИА
ЗВОНО
МЕДИА
ОСВИТ
РАДИО
ОСВИТ
РАДИО
СРНА
ВЕЧЕРЊЕ
НОВОСТИ
ЕУРО БЛИЦ
И ПОРТАЛ
ИНФО БИРАЧ
ПОРТАЛ
“ЗВОРНИК
ДАНАС“
АВАЗ И
ПОРТАЛ
ИНФО БИРАЧ
РТВ ГЛАС
ДРИНЕ,
ПОРТАЛ
ЗВОРНИЧКИ
БА

100
100
100

100

II
Средства из тачке 1. овог Закључка, обезбиједиће
се са буџетске позиције – Обиљежавање значајних
датума, економски код 412900. Средства ће се
исплатити на благајни, а именованим бити
додјељења
на
свечаном
пријему
код
Градоначелника, 21. маја 2020.године.
За реализацију овог
Одјељење за финансије.

100
100
100

Број: 02-400-61/2020
21. мај 2020. године
Зворник

рб

2
3
4
5

7
8

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ
САРА
МАРКОВИЋ
МИЛИЦА
САВИЋ
ДАНИЈЕЛА
СПАСОЈЕВИЋ
ЈОВАНА
ШАКОТИЋ
КРИСТИНА
ХЕРЦЕГОВАЦ
ДАРИЈА
МАКСИМОВИЋ
МАРИЈАНА
ПЕРИЋ
ДАЛИБОРКА
ГУРДЕЉЕВИЋ
СВЕ УКУПНО:

1.600

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

I
Одобравају се средства на име новчаних награда
ученицима са одличним успјехом, изразито слабог
материјалног стања према прпепорукама школа, а
поводом Дана града и то поименично како слиједи:

100

100

се

ЗАКЉУЧАК
О ИСПЛАТИ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА ИЗРАЗИТО
СЛАБОГ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА

6

100

задужује

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број 5/17), Градоначелник доноси

100
100

100

III
закључка

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“.

1
100

1. јун 2020.

ШКОЛА
ОШ
ДРИЊАЧА
ОШ
ЗВОРНИК
ОШ
ЧЕЛОПЕК
ОШ
КОЗЛУК
ОШ
РОЋЕВИЋ
ОШ
РОЋЕВИЋ
ОШ
ПИЛИЦА
ТШЦ
ЗВОРНИК

РАЗРЕД Износ
(КМ)
VI
200
IX

200

IX

200

VI

200

VIII

200

VII

200

VIII

200

I сре.

200

1.600

УКУПНО: 1.600,00 КМ (ХИЉАУШЕСТСТОТИНАКМ)
II
Средства из тачке 1. овог Закључка, обезбиједиће
се са буџетске позиције – Обиљежавање значајних
датума, економски код 412 900. Средства ће се
исплатити на благајни, а именованим бити
додјељења
на
свечаном
пријему
код
Градоначелника, 21. маја 2020.године.
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За реализацију овог
Одјељење за финансије.

III
закључка

задужује

се

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-400-62/2020
21. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број 5/17), Градоначелник доноси
ЗАКЉУЧАК
О ИСПЛАТИ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТРЕЛЦИМА
ПРОТИВГРАДНИХ СТАНИЦА
I
Поводом обиљежавања Дана града Зворник,
додјељују се новчане награде стрелцима на 10
противградних станица града Зворник, за успјешно
окончану противградну сезону 2019. појединачно по
100 КМ, што је укупно 1.000 (једнахиљадаКМ), и то
како следи:
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Презиме
и
име стрелца
Тејић Миле
Симанић
Гордана
Милић Стево
Јокић Блашко
Лазић
Милинко
Јеркић
Љепосава
Кандић Срећо
Ристић Рајко
Петровић
Миленко
Савић
Ђорђија
УКУПНО

мјесто
Г.Локањ
Д.Локањ

Број
ПГС
183
184

Износ
(КМ)
100
100

Скочић
Бошковићи
Тршић

185
186
187

100
100
100

Китовнице

188

100

Томанићи
Снагово
Г.Каменица

189
190
191

100
100
100

Лијешањ

192

100

ЗАКЉУЧАК
О ИСПЛАТИ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ
ШКОЛА
I
Одобравају се средства на име новчаних награда
ученицима завршних разреда средњих школа,
носиоцима “Вукове дипломе“, у укупном износу
4.600 КМ, и то поименично како следи:
рб ИМЕ И
ШКОЛА ВРСТА Нап.
ПРЕЗИМЕ
НАГРАДЕ
1 ХЕЛЕНА
СШЦ Вуковац IV-1
ЈОВИЋ
2 ВЛАДАН
СШЦ Вуковац IV-2
ЛАЗАРЕВИЋ
3 МАРКО САВИЋ СШЦ Вуковац IV-2
4 ДАРКО
СШЦ Вуковац IV-3
ГАВРИЋ
5 АНА МАТИЋ
СШЦ Вуковац IV-4
6
7

9
10
11
12
13

II
Средства из тачке 1. овог Закључка, обезбиједиће
се са буџетске позиције – Обиљежавање значајних
датума, економски код 412 900.
III
Средства ће се обезбједити на благајни Градске
управе града Зворник и додијелиће се на пријему
стријелаца код Градоначелника, 21.05.2020.године.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-400-63/2020
21. мај 2020. године
Зворник

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број 5/17), и члана 3. Правилника о
награђивању ученика основних и средњих школа
(“Службени гласник града Зворник“, број 11/17),
Градоначелник доноси

8

1.000

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

1. јун 2020.

14
15
16

АНАСТАСИЈА
НОВАКОВИЋ
ДАНИЈЕЛ
БОДИРОГА
ЖЕЉАНА
ЂОКИЋ
НЕВЕНА
ИВАНОВИЋ
ТЕОДОРА
ТЕОДОРОВИЋ
КРИСТИНА
ТОДОРОВИЋ
ТЕОДОРА
ЋУЛУМ
ИВАНА
РИСТАНОВИЋ
САИДА САКИЋ
АЈЛА
САРАЈЛИЋ
АНА
БОШКОВИЋ

17 ТРИПУН
ПЕТРОВИЋ
УКУПНО:
Гимназија и
ССШ "Петар
Кочић"
рб ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ
18 АЛЕН
МУСТАФИЋ
19 МОМЧИЛО
МИРОВИЋ

Износ
(КМ)
200
200
200
200
200

СШЦ Вуковац

IV-4 200

СШЦ Вуковац

IV-5 200

СШЦ Вуковац

IV-5 200

СШЦ Вуковац

IV-5 200

СШЦ Вуковац

IV-5 200

СШЦ Вуковац

IV-5 200

СШЦ Вуковац

IV-6 200

СШЦ Вуковац

IV-7 200

СШЦ Вуковац
СШЦ Вуковац

IV-8 200
IV-8 200

СШЦ Вуковац, IV-3 300
Уч.генер.
4. степен
СШЦ УЧ.
III-10 300
Генерац.
3. степен
3.600
ШКОЛА ВРСТА Нап. Износ
НАГРАДЕ
(КМ)
ТШЦ Вуковац
IV 200
ТШЦ

Вуковац

IV

200

8
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НЕМАЊА
ТШЦ
РАДОСАВЉЕВ
ИЋ
МИЛЕНКО
ТШЦ
БОЖИЋ

Ученик
генерац.
3. степен
Вуковац,
Ученик
генерац.
4.степен

УКУПНО: ТШЦ
Каракај
СВЕ УКУПНО:

III

300

IV

300

На основу члана 36. Статута града Зворник
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17 –
пречишћен текст ) Градоначелник Града Зворника
доноси
ЗАКЉУЧАК

1.000
4.600

УКУПНО: 4.600,00 КМ
(ЧЕТИРИХИЉАДЕШЕСТСТОТИНАКМ)
II
Средства из тачке 1. овог Закључка, обезбиједиће
се са буџетске позиције – Награде за Вуковаце и
успјешне ученике на такмичењима, економски код
416100. Средства ће се исплатити на благајни, а
именованим бити додијељења на свечаном пријему
код Градоначелника, 22. маја 2020.године.
За реализацију овог
Одјељење за финансије.

III
закључка

задужује

се

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-400-64/2020
21. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу чл. 59.и 82 Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске'' број:97/16 и
36/19) и чл. 41. и 51. Статута града Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број 5/17), Градоначелник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Радницима који су укључени у ВПН мрежу Градске
управе , а који су ангажовани на пословима
спречавања ширења епидемије изазване корона
вирусом одобрава се коришћење мобилног
телефона у неограниченом износу за мјесец март и
април 2020.године.
Бројеви из става 1. овог закључка су: 066/229-263,
065/672-292, 065/885-274, 065/881-415, 065/881-414,
066/705-357, 065/851-211, 065/851-215.
II
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Зворник.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“.
Број: 02-022-33/2020
25. мај 2020. године
Зворник

1. јун 2020.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

1. Благојевић Марку, дипломираном
инжењеру
пољопривреде, вјештаку пољопривредне струке,
који је извршио процјену:
- израда 2 налаза за експроприсано земљиште
х 60 КМ…...........................................120,00 КМ,
- процјена тржишне вриједности земљишта
ради накнаде у земљишту умјесто у новцу, 2
налаза х 100,00 КМ...........................200,00 КМ,
- процјена штете на стаблима воћа, шумским
стаблима и изгубљеној добити 1
налаз..................................................100,00 КМ,
- процјена штете на стаблима воћа 1
налаз....................................................60,00 КМ,
- састанак 15.05.2020. године по позиву
замјеника Градоначелника, дневница и путни
трошкови..............................................60,00 КМ,
- достављање налаза са употребом властитих
кола 16.05.2020.године........................60,00 КМ
Укупна накнада износи 600,00 КМ.
2. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворника.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службено гласнику Града Зворника''.
Број: 02-430-596/2020
18. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 36. Статута града Зворник
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17 –
пречишћен текст ) Градоначелник Града Зворника
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Радовић
Мињи,
грађевинском
инжењеру,
вјештаку грађевинске струке, који је извршио
процјену порушених објеката Иконић Биљане у
поступку експропријације непокретности за уређење
корита ријеке Сапне, одређује се накнада у износу
од 300,00 КМ.
2. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворника.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службено гласнику Града Зворника''.
Број: 02-430-627/2020
21. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р
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На основу члана 36. Статута града Зворник
(''Службени гласник града Зворник'' број 5/17 –
пречишћен текст ) Градоначелник Града Зворника
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Дарку
Василићу,
дипл.
инжењеру
електротехнике, стални стручни надзор у предмету
јавне набавке ''Набавка и уградња опреме за
одржавање уличне расвјете у граду Зворнику'', који
је извршио надзор по рачунима ''Монти'' доо Зворник
бр:00209,002171,002092,002093,002094 и 002892 од
15.10.2019.,18.10.2019. и 17.11.2019.године одређује
се накнада у износу од 169,97 км.
2. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворника.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службено гласнику Града Зворника''.
Број: 02-430-628/2020
21. мај 2020. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Зворник, Одјељење за
стамбено-комуналне послове, о б ј а в љ у ј е
ОГЛАС
Градска управа Зворник, Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја на основу
свог рјешења број. 05-373-5/20 од 04.05.2020.
године, извршило је у Регистру Заједница етажних
власника стамбених зграда у регистарском листу
број 192 упис оснивања Заједнице етажних власника
зграде ''Јахорина'' са подацима:

1. јун 2020.

Заједницу је основало 9 оснивача етажна власника.
Дјелатност заједнице је под шифром 81.10, која
подразумјева вођење послова, њена права и
обавезе:
- заједница управља зградом за рачун етажних
власника,
- обезбјеђује
средства
за
одржавање
заједничких дијелова и уређаја зграде и
друге трошкове управљања зградом,
- одржава заједничке дијелове и уређује
зграде,
- помаже члановима заједнице у остваривању
њихових стамбених и других потреба,
- бави се кориштењем заједничких дијелова
зграде и земљишта које служе за редовно
кориштење зграде,
- обавља и све друге послове који се односе на
управљање зградом.
Заједница има сва овлаштења да у правном
промету са трећим лицима закључује уговоре и
обавља друге послове правног промета у оквиру
своје дјелатности, самостално и без ограничења.За
обавезе у правном промету заједница одговара
свим новчаним средствима са којима расолаже, а
оснивачи
и
чланови
заједнице
одговарају
супсидијароно у складу са критеријумима плаћања
трошкова одржавања.
Заједницу представља предсједник Скупштине
Иванка Грујић а заступа пред органима управе и
правосудним органима, у правним пословима са
трећим лицима везаним за одржавање и кориштење
зграде, самостално и без ограничења предсједник
Управног одбора Елизабета Јевтић. У односу на
заједницу коју заступа, заступник је дужан да се
придржава одлука надлежних органа заједнице.
Заступник заједнице може у оквиру својих
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за
заступање заједнице.
Оглас објавити у Службеном гласнику града
Зворник.
Број: 05-373-5/2020
4. мај 2020. године
Зворник
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