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На основу  члана 38. и 44. Статута општине Зворник 
-пречишћен текст („Службени гласник општине 
Зворник“, број 3/10 и 14/12), и члана 10. Правилника 
о стипендирању студената из буџета општине 
Зворник број: 02-67-6/13 од 13.12.2012.године, као и 
расписаног Конкурса број: 02-67-6/13 од 
25.11.2013.године и приједлога Комисије, Начелник 
општине  доноси 
 

ОДЛУКУ 
о додјели студентских стипендија за 

категорије „студенти са просјеком оцјена 
изнад 8,5 “, „студенти без родитеља, дјеца 
инвалида, са хендикепом и цивилне жртве 
рата“, „ студенти прве године који су 

носиоци  Вукове дипломе“ и 
„студенти слабог материјалног стања“за 

школску 2013/14 годину 
 

Члан 1. 
 Доноси се Одлука о додјели  студентских 
стипендија из Буџета општине Зворник, за школску 
2013/14.годину: 
 

- 81 студент са листе „студенти са просјеком 
оцјена изнад 8,5“, 

- 74 студента са листе „студенти без 
родитеља, дјеца инвалида, са хендикепом и 
цивилне жртве рата“,  

- 29 студената са листе „ студенти прве године 
који су носиоци Вукове дипломе“ 

- 203 студента са листе „студенти слабог 
материјалног стања“ 

Члан 2. 
Списак студената којима се додјељује стипендија је 
утврђен према листи који је утврдила Комисија за 
стипендије. Листа студената за све четири 
категорије студената је у прилогу ове Одлуке и чини 
њен саставни дио.  
 

Члан 3. 
Висина стипендије за „студенте са просјеком оцјена 
изнад 8,5“ износи 600,00 КМ и биће исплаћемо 
једнократно (Укупно; 81 стипендијa х 600КМ = 
48.600КМ) 
Висина стипендије за листу „студенти без родитеља, 
дјеца инвалида, са хендикепом и цивилне жртве 
рата“ износи 300КМ и биће исплаћено једнократно.  
(Укупно; 74 стипендија х 300КМ = 22.200КМ).  
Висина стипендије за листу „студенти прве године 
који су носиоци Вукове дипломе“ износи 600КМ и 
биће исплаћено једнократно. (Укупно; 29 стипендија 
x 600KM = 17.400КМ).  
Висина стипендије за листу „студенти слабог 
материјалног стања“ износи 300КМ и биће 
исплаћено једнократно.  
(Укупно; 203 стипендије х 300КМ = 60.900КМ). 
Укупно 149.100КМ.  
Стипендије ће се уплаћивати на текуће рачуне 
студената. 
 

Члан 4. 
Начелник општине утемељење овакве одлуке 
налази у  овогодишњим поплавама у којима су многа 
домаћинства на територији наше општине знатно 
уништена, а опет у већини тих домаћинстава има 
бар по један студент који је конкурисао на овај 
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конкурс. Овом одлуком ће бити обухваћени сви 
студенти који  су конкурисали по једном од четири 
критеријума, а испуњавају основне услове конкурса. 

 
Члан 5. 

Ова Одлука ће бити објављена на огласној табли 
Општинске управе општине Зворник и у свим 
мјесним канцеларијама на подручју општине 
Зворник. 

 
Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке су листе студената по 
категоријама. 

 
Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Зворnik 
 
Број: 02-67-6-7/2014                   
17. новембар 2014. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 89/13), 
члана 15. Одлуке о локалним, некатегорисаним 
путевима и улицама у насељу на подручју општине 
Зворник („Службени гласник општине Зворник“, број 
6/10) и члана 38. и  44. Статута општине Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник општине 
Зворник“ број 9/14) Начелник општине Зворник, 
доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за постављање 

вјештачких избочина на путу 
 

Члан 1. 
За постављање вјештачких избочина на 
некатегорисаном путу у мјесној заједници Каракај и 
локалном путу ЛП01 у мјесној заједници Доња 
Каменица именује се комисија у следећем саставу 
 

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

2. Сања Ерић, дипл. инж. грађ. – члан, 
3. Недељко Видовић – радник СЈБ – члан.  

      
Члан 2. 

Задатак комисије је да по Захтјеву за постављање 
вјештачких избочина, број: 05-345-55/2014 од 
20.10.2014. године и број: 05-016-62/2014 од 
23.10.2014. године, изађе на лице мјеста, да 
мишљење и сагласност да ли постоји потреба за 
постављање вјештачких избочина. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Зворник“. 
 
Број: 02-111-53/2014                   
04. новембар 2014. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута 
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник општине Зворник'' број: 9/14) и члана 54. 
Правилника о примјени закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник општине Зворник“, број 
11/13) Начелник општине 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 на извођењу 
радова “Санација клизишта испод пута у МЗ Глоди – 
Лот1, Санација клизишта у засеоку Чанчари у МЗ 
Горња Каменица – Лот2, Санација клизишта на путу 
Снагово-Маричићи-Кула Град у МЗ Снагово – Лот3 и 
Санација клизишта на путу Самари-Доња њива – 
Лот5“.  
 

II 
Радове из члана I ће изводити „Пантић промет“д.о.о. 
Малешић бб, Зворник, према условима из понуде 
број: 02-360-130-2/14 од 03.11.2014. 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, развој и међународну 
сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-130/2014                   
10. новембар 2014. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута 
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник општине Зворник'' број: 9/14) и члана 54. 
Правилника о примјени закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник општине Зворник“, број 
11/13) Начелник општине 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 на извођењу 
радова “Санација клизишта у МЗ Кучић Кула – Лот1, 
Санација клизишта у МЗ Јусићи – Лот2, Санација 
клизишта у МЗ Клиса – Лот3 и Санација локалних и 
некатегорисаних путева на подручју општине 
Зворник – Лот4“.  
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II 
Радове из члана I ће изводити „Пантић промет“д.о.о. 
Малешић бб, Зворник, према условима из понуде 
број: 02-360-129-3/14 од 31.10.2014. 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, развој и међународну 
сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-129/2014                   
10. новембар 2014. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута 
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник општине Зворник'' број: 9/14) и члана 54. 
Правилника о примјени закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник општине Зворник“, број 
11/13) Начелник општине 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 на извођењу 
радова “Санација клизишта на путу Камени мост-
Горња Каменица у МЗ Доња Каменица“.  
 

II 
Радове из члана I ће изводити „Кесо промет“д.о.о. 
Тршић бб, Зворник, према условима из понуде број: 
02-360-130-3/14 од 03.11.2014. 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, развој и међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-130-1/2014                   
11. новембар 2014. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09, 60/10, 87/13 и 
47/14), члана 38. и 44. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'' број: 9/14), члана 14. Правилника о 
примјени закона о јавним набавкама („Службени 

гласник општине Зворник“ број: 11/13) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне набавке 
број: 02-022-171/13 од 10.10.2013. године, Начелник 
општине Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                         
I 

Комисија се формира за јавну набавку: „Уређење 
обалоутврде на релацији Роћевић - Шепак“, број: 02-
360-138/14, у саставу: 
 

1. Срђан Деспић, предсједник, 
2. Небојша Бошковић, члан, 
3. Мирјана Иваз, члан, 
4. Миле Јовић, члан, 
5. Драго Милићевић, члан. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне 
набавке број: 02-360-138/14 од 06.11.2014, у складу 
са Законом о јавним набавкама, а отварање понуда 
ће се обавити дана 14.11.2014. године у 12.00 
часова у Малој сали Општинске управе Зворник.  
 

III 
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је  
придржавати се чланова  5. и 6. Упутства о примјени 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05 и 24/09) и члана 
16. Правилника о примјени закона о јавним 
набавкама општине Зворник. 
 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-138/2014                   
11. новембар 2014. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута 
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени 
гласник општине Зворник'' број: 9/14) и члана 54. 
Правилника о примјени закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник општине Зворник“, број 
11/13) Начелник општине Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
НЕБОЈША БОШКОВИЋ  из Зворника, Шетићи бб, по 
занимању  грађевински инжењер, именује се за 
координатора и вршиоца сталног стручног надзора 
на извођењу радова “Санација клизишта на путном 
правцу Козлук – Малешић - Клиса“.  
 

II 
Задатак координатора и вршиоца сталног стручног 
надзора је сарадња са извођачем радова који ће 
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бити изабран након проведеног одговарајућег 
поступка јавне набавке, као и надзор над извођењем 
напријед наведених радова. Надзорни орган - 
координатор комуницира са представницима 
Амбасаде Бугарске у БиХ у циљу правовременог 
достављања извјештаја и координације по 
питањима битним за благовремену реализацију 
пројекта.  
 

III 
Обавезује се вршилац надзора да изради и достави 
привремени Извјештај о реализацији пројекта у току 
извођења радова до 08.12.2014. године, као 
Извјештај Надзорног органа  о реализацији Уговора 
о јавној набавци након извршења уговорених 
радова. Извјештаји се достављају у Службу за јавне 
набавке, развој и међународну сарадњу и Амбасаду 
Бугарске у БиХ. 
 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-129/2014                   
10. новембар 2014. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09, 60/10, 87/13 и 
47/14), члана 38. и 44. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'' број: 9/14), члана 14. Правилника о 
примјени закона о јавним набавкама („Службени 
гласник општине Зворник“ број: 11/13) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне набавке 
број: 02-022-171/13 од 10.10.2013. године, Начелник 
општине Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: „Извођење 
накнадних радова на уређењу пута Кисељак – Равне 
њиве“, број: 02-360-113-1/14, у саставу: 
 

1. Горан Писић, предсједник, 
2. Ружа Остојић, члан, 
3. Бојана Милићевић, члан, 
4. Огњен Павловић, члан, 
5. Данијел Милошевић, члан. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне 
набавке број: 02-360-113-1/14 од 24.11.2014, у 
складу са Законом о јавним набавкама, а отварање 
понуда ће се обавити дана 26.11.2014. године у 
12.30 часова у Малој сали Општинске управе 
Зворник.  
 

III 
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је  
придржавати се чланова  5. и 6. Упутства о примјени 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05 и 24/09) и члана 
16. Правилника о примјени закона о јавним 
набавкама општине Зворник. 
 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-113-1/2014                   
25. новембар 2014. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09, 60/10, 87/13 и 
47/14), члана 38. и 44. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'' број: 9/14), члана 14. Правилника о 
примјени закона о јавним набавкама („Службени 
гласник општине Зворник“ број: 11/13) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне набавке 
број: 02-022-171/13 од 10.10.2013. године, Начелник 
општине Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                         
I 

Комисија се формира за јавну набавку: „Санација 
клизишта на путном правцу Козлук - Малешић - 
Клиса“ – преговарачки поступак без објаве 
обавјештења, број: 02-360-139/14, у саставу: 
 

1. Горан Писић, предсједник, 
2. Ружа Остојић, члан, 
3. Бојана Милићевић, члан, 
4. Огњен Павловић, члан, 
5. Данијел Милошевић, члан. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне 
набавке број: 02-360-139/14 од 24.11.2014, у складу 
са Законом о јавним набавкама, а отварање понуда 
ће се обавити дана 26.11.2014. године у 12.00 
часова у Малој сали Општинске управе Зворник.  
 

III 
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је  
придржавати се чланова  5. и 6. Упутства о примјени 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05 и 24/09) и члана 
16. Правилника о примјени закона о јавним 
набавкама општине Зворник. 
 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-139/2014                   
25. новембар 2014. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
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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), Општинска управа Зворник , Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја ,  
о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 
Општинска управа Зворник – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-13/14 од 
24.11.2014. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 148 упис промјене лица  
овлашћеног  за  заступање Заједнице етажних 

власника зграде     ''АРЕНА-УЛАЗ 3'' која се налази у 
Улици Карађорђевој 21 ц у Зворнику, на тај начин 
што ће досадашњем предсједнику Скупштине 
Бошковић Блашку престати представљања а 
предсједнику Управног одбора  Дробњак Сањи , 
престати право  заступања Заједнице етажних 
власника зграде ''АРЕНА-УЛАЗ 3'' Зворник. 
У будућем раду , Заједницу етажних власника 
зграде '' АРЕНА – УЛАЗ 3'' Зворник, ће   
представљати предсједник Скупштине Мркајић 
Слађана а заступати  предсједник Управног одбора 
Миличић Бошко. 
Оглас објавити у Службеном гласнику општине 
Зворник. 
 
Број: 05-373-13/2014                            НАЧЕЛНИК 
24. новембар 2014. године                 ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Бранко Јашић с.р. 

______________________________________________________________________________________ 

САДРЖАЈ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
1. Одлука о додјели студентских стипендија за 

категорије „студенти са просеком оцјена 
изнад 8,5“, студенти без родитеља, дјеца 
инвалида, са хендикепом и цивилне жртве 
рата“, „студенти прве године који су носиоци 
Вукове дипломе“ и „студенти слабог 
материјалнго стања“ за школску 2013/14 
годину 

2. Рјешење о именовању комисије за 
постављање вјештачких избочина на путу 

3. Рјешење о именовању Бошковић Небојше за 
вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова „Санација клизишта испод 
пута у МЗ Глоди-Лот1, Санација клизишта у 
засеоку Чанчари у МЗ Горња Каменица –
Лот2, Санација клизишта на путу 
Снагово_Маричићи-Кула Град у МЗ Снагово-
Лот3 и Санација клизишта на путу Самари-
Доња њива-Лот5“ 

4. Рјешење о именовању Бошковић Небојше за 
вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова „Санација клизишта у МЗ 
Кучић Кула-Лот1, Санација клизишта у МЗ 
Јусићи-Лот2, Санација клизишта у МЗ Клиса- 
 
 
 
 

 
 
Лот3 и Санација локалних и некатегорисаних 
путева на подручју општине Зворник-Лот4“ 

5. Рјешење о именовању Бошковић Небојше за 
вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова „Санација клизишта на путу 
Камени мост - Горња Каменица у МЗ Доња 
Каменица“ 

6. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку „Уређење обалоутврде на релацији 
Роћевић-Шепак“ 

7. Рјешење о именовању Бошковић Небојше за 
вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова „Санација клизишта на 
путном правцу Козлук-Малешић-Клиса“ 

8. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку „Извођење накнадних радова на 
уређењу пута Кисељак-Равне њиве“ 

9. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку на путном правцу Козлук-Малешић-
Клиса“ 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 
и послове саобраћаја 
 

1. Оглас о извршеном упису  лица овлаштеног 
за заступање  Заједнице етажних власника 
зграде „Арена-улаз 3“ Зворник 

 

 


