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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 
Скупштина општине Зворник  
Светог Саве 124, 75400 Зворник  
Тел: 056/232-200  
www.opstina-zvornik.org  

 

26.12.2014. године  
ЗВОРНИК  

година: XXIII  
БРОЈ: 16/2014  

 

  

На основу члана 30. и 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'',број:101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 17. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'',број: 96/05 и 
98/13) и члана 26. и 43. Статута општине Зворник-
пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'',број:9/14), Скупштина општине Зворник на 
сједници одржаној  25.12.2014.године , доноси 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ОСНОВНЕ ПЛАТЕ 
И ДРУГИХ ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 
ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина основне плате 
функционера општине Зворник и друга права из 
радног односа за вријеме обављања функције, као и 
права након престанка функције. 
Функционери општине Зворник су: 

а) Начелник општине 
б) Замјеник начелника општине 
в) Предсједник Скупштине општине 
г) Потпредсједник Скупштине општине 

 
Члан 2. 

Висина основне плате функционера општине 
Зворник (у даљем тексту :функционери) утврђује се 
на основу члана 17.став 1. тачка 1. и 2. Закона о 
статусу функционера јединице локалне самоуправе. 
Податке о просјечној плати запослених у Општинској 
управи општине Зворник  даје Одјељење за 
финансије даном исплате децембарске плате у 
писменој форми. 

Члан 3. 
Функционери општине врше овлашћења у складу са 
Законом о локалној самоуправи и Законом о статусу 
функционера јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 4. 
Плата функционера јединице локалне самоуправе 
утврђује се на основу сљедећих критеријума: 

1. просјечне плате запослених у општинској 
управи  јединице локалне самоуправе, 

2. броја становника у јединици локалне 
самоуправе 

Плата функционера општине Зворник утврђује се у 
складу са критеријумима из претходног става овог 
члана како слиједи: 

а) Начелник општине -3,5 просјечне плате у 
претходној години, 

б) Замјеник   начелника - плата   замјеника 
начелника општине, који функцију обавља са 
статусом запосленог лица,утврђује се у 
висини 75% плате начелника општине. 

в)   Предсједник Скупштине-3,3 просјечне плате у 
претходној години, 

г) Потпредсједник   Скупштине   -  плата 
потпредсједника Скупштине јединице локалне 
самоуправе који функцију обавља са 
статусом запосленог лица утврђује се у 
висини 75% плате предсједника скупштине 
јединице локалне самоуправе. 

На основу критеријума броја становника у јединици 
локалне самоуправе, плата Начелника општине 
увећава се за 10%. 
Плата функционера из става 1. Овог члана увећава 
се за 0,5% за сваку годину пензијског осигурања. 
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Рјешење о висини плате у складу са претходним 
ставом доноси Начелник општине. 
 

Члан 5. 
На основу плате функционера утврђене чланом 4. 
Ове одлуке не примјењују се проценти увећања из 
члана 8. Појединачног колективног уговора за 
запослене у Општинској управи Зворник број:02-131-
4/08 од 29.02.2008.године. 
 

Члан 6. 
Функционери општине имају право на годишњи 
одмор, плаћено и неплаћено одсуство и остала 
права из радног односа која остварују у складу са 
Законом о локалној самоуправи, Законом о радним 
односима у државним органима, Законом о раду и 
колективном уговору. 
 

Члан 7. 
Функционерима општине функција престаје у складу 
са Законом и Статутом општине. 
 

Члан 8. 
Функционер општине по престанку функције има 
право на плату у трајању од шест мјесеци, у висини 
коју је имао у вријеме престанка функције. 
Изузетно,ово право може се продужити још шест 
мјесеци уколико функционер у том року остварује 
право на пензију. 
Право из става 1. и 2. Овог члана престаје 
заснивањем радног односа или стицањем права на 
пензију према прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању. 
 

Члан 9. 
Функционер који буде разријешен функције на 
основу одговорности за кривично дјело за које је 
правоснажном пресудом изречена безусловна казна 
затвора у трајању дужем од шест мјесеци не 
остварује право из члана 7. и 8. ове одлуке. 
 

Члан 10. 
Функционер општине након истека функције има 
право да се врати на посао код ранијег послодавца 
на послове који одговарају нивоу његове стручне 
спреме у складу са Законом. 
 

Члан 11. 
Плате функционера за претходни мјесец исплаћују 
се даном исплате плате радницима Општинске 
управе општине Зворник. За реализацију одлуке 
задужују се Служба за развој локалне самоуправе, 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима и Одјељење за финансије. 
 
 

Члан 12. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о утврђивању висине основне плате и других 
права из радног односа функционера општине 
Зворник (''Сл.гласник општине Зворник'', број: 5/06, 
17/09,1/11,13/11,14/12 и 1/14). 
 
 

Члан 13. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Зворник'', а примјењиваће се од 01.01.2015.године. 
 
Број: 01-022-159/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
25. децембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                 Мерсад Мехмедовић с.р.  
 
На основу члана 14. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник РС“ 
број:121/12 и 52/14) и члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 26. и 43. Статута 
општине Зворник-пречишћен текст („Службени 
гласник општине Зворник“ број: 9/14), Скупштина 
општине Зворник на сједници одржаној дана  
25.12.2014. године, доноси 
 

ОДЛУКУ      
О ПОКРИЋУ ДЕФИЦИТА ПО ГОДИШЊЕМ 
ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
Члан 1 

Одобрава се покриће дефицита буџета исказаног по 
Годишњем финансијском извјештају за 2013. годину  
Буџета  општине Зворник у износу од 493.170,00 КМ. 
 

Члан 2 
Покриће дефицита  извршено  је  из кредита у 
износу од  254.282,29 КМ, a 238.887,71  KM  
извршиће се смањењем јавне потрошње и 
смањењем издатака за нефинансијску имовину  у 
2015. години,  што је   планирано у Буџету oпштине  
на позицији  Отплата дуга из претходних година.  

     
Члан 3 

Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Зворник“. 

 
Број: 01-022-160/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
25. децембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                                Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 25.12.2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се годишњи Програм  рада и 
финансијски план  ЈУ „Дом здравља“ Зворник 
за 2015.годину. 

1.  
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2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 
Број: 01-022-151/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
25. децембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 25.12.2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се годишњи Програм  рада и 
финансијски план  ЈУ Рeкреативно спортски 
центар „Зворник“ Зворник за 2015.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-152/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
25. децембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 25.12.2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се годишњи Програм  рада и 
финансијски план Јaвно предшколске 
васпитно образовне установе  Дјечији вртић 
„Наша радост“ Зворник за 2015.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-153/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
25. децембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  

Зворник, на сједници одржаној дана 25.12.2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се годишњи Програм  рада и 
финансијски план ЈУ Народна библиотека  и 
музејска збирка Зворник за 2015.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-154/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
25. децембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 25.12.2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се годишњи Програм  рада и 
финансијски план ЈУ „Центар за социјални 
рад“ Зворник за 2015.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-155/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
25. децембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 25.12.2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се годишњи Програм  рада и 
финансијски план  ЈУ „Дом омладине“ 
Зворник за 2015.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-156/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
25. децембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
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На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 25.12.2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се годишњи Програм  рада и 
финансијски план  ЈУ „Туристичка 
организација општине Зворник за 
2015.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-157/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
25. децембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 25.12.2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се годишњи Програм  рада и 
финансијски план   ЈУ „Дом за стара лица“ 
Кисељак за 2015.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-158/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
25. децембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 25.12.2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Информација о стању обавеза и 
програм мјера за финасирање обавеза 
општине Зворник утврђених 
31.10.2014.године. 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 
Број: 01-022-161/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
25. децембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 25.12.2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Информацијa о стању пописа и 
уписа имовине општине Зворник-
земљишта,јавних  добара,објеката и средства 
у припреми,становa и остали простора. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-162/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
25. децембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 

 
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:9/14 ) и 
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 25.12.2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извјештај о изградњи у граду 
Зворнику у 2013/2014 години. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Зворник''. 
 
Број: 01-022-163/2014                  ПРЕДСЈЕДНИК 
25. децембар 2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Зворник                               Мерсад Мехмедовић с.р. 
 
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланa 90. Закона 
о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 
број: 39/14), члана 8. Правилника о поступку 
директног споразума („Службени гласник БиХ“, број 
90/14) и члана 44. Статута општине Зворник 
(„Службени гласник општине Зворник“, број 9/14), 
Начелник општине Зворник, д о н о с и 
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ПРАВИЛНИК 
о поступку директног споразума 

 
Члан 1. 

(Примјена Правилника) 
Овај Правилник детаљније разрађује примјену 
члана 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) у даљем 
тексту Закон,  и усклађује поступак јавне набавке 
роба, услуга и радова путем директног споразума 
који се проводе за потребе Општине Зворник са 
Правилником о поступку директног споразума 
(„Службени гласник БиХ“, број 90/14). 
 

Члан 2. 
Правилник се примјењује у случајевима када се 
Општина Зворник појављује као уговорни орган, 
када су у питању јавне набавке које се финансирају 
из буџета Oпштине Зворник или када Општина 
Зворник спроводи поступак јавне набавке за 
потребе других органа. 
 

Члан 3. 
(Услови за примјену директног споразума) 

Поступак директног споразума може се провести 
када је процијењена вриједност истоврсних роба, 
услуга или радова на годишњем нивоу једнака или 
мања од 6.000,00 КМ без ПДВ-а. 
Уговорном органу није дозвољено дијељење 
предмета набавке с намјером избјегавања примјене 
одговарајућег поступка дефинисаног Законом, тако 
да се за исти предмет набавке у току једне године 
не може потрошити више од 6.000,00 КМ без ПДВ-а 
путем овог поступка. 
 

Члан 4. 
Поступак директног споразума започиње Одјељење 
или Служба за коју се врши набавка (у даљем тексту 
Покретач поступка), ако је таква набавка 
предвиђена планом набавки или када уговорни 
орган донесе посебну одлуку о покретању директног 
споразума у складу са чланом 17. став (1) Закона. 
 

Члан 5. 
(Начела додјеле директног споразума) 

Поступак директног споразума се проводи на начин 
да се осигура поштовање начела из члана 3. Закона. 
Уговорни орган не може провести поступак 
директног споразума само да би дискриминисао или 
фаворизовао било којег добављача у односу на 
друге. 
 

Члан 6. 
(Почетак поступка) 

Процјењивање вриједности јавне набавке која се 
додјељује директним споразумом врши се у складу 
са чланом 15. Закона. 
Процијењена вриједност мора бити важећа у 
тренутку када Покретач поступка затражи приједлог 
цијене или понуду од једног или више привредних 
субјеката. 
Поступак директног споразума започиње 
доношењем одлуке или рјешења у писаном облику 
које у складу са  чланом 18. став (1) Закона садржи: 

• законски основ за спровођење поступка јавне 
набавке, 

• назив Одјељења или Службе за које се врши 
набавка, 

• предмет јавне набавке, 
• процијењену вриједност јавне набавке, 
• податке о начину финансирања и 
• врсту поступка јавне набавке. 

 
Члан 7. 

(Провођење поступка) 
Покретач поступка испитује тржиште те тражи 
писани приједлог цијене, предрачун или понуду од 
једног или више привредних субјеката који обављају 
дјелатност која је предмет јавне набавке. 
Након што прими приједлог цијене или понуду од 
једног или више понуђача, а прије закључивања 
директног спразума, Покретач поступка: 

• преговара са понуђачем/понуђачима о цијени 
и/или 

• прихвата приједлог цијене или понуду једног 
понуђача и/или 

• проводи другу врсту поступка дефинисану 
Законом. 

 
Члан 8. 

(Избор понуђача) 
Код избора понуде на основу које ће бити 
додијељен уговор, Покретач поступка треба узети у 
обзир факторе као што су цијена, количина, 
квалитет, технички опис, естетске и функционалне 
захтјеве, карактеристике које се односе на 
околности, вријеме и период испоруке и слично. 
Покретач поступка бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за новац. 
Када води преговоре који се односе на приједлог 
цијене или понуду, Покретач поступка дјелује у 
складу са добром комерцијалном праксом. 
Када тражи приједлог цијене или понуду, Покретач 
поступка даје понуђачима одређени рок да 
припреме приједлог цијене или понуду, узимајући у 
обзир комплексност набавке. 
 

Члан 9. 
(Закључивање директног споразума) 

Директни споразум се сматра закљученим: 
1. Код набавки чија вриједност износи до 

1.000,00 КМ без ПДВ-а, прилагањем рачуна 
или друге одговарајуће документације; 

2. Код набавки чија вриједност је виша од 
1.000,00 КМ без ПДВ-а, уговорни орган је 
дужан закључити уговор. 

 
Члан 10. 

(Поступак закључења уговора) 
Након избора понуђача за додјелу уговора о 
директном споразуму, Покретач поступка доставља 
Одјељењу за финансије, Одлуку о покретању 
поступка јавне набавке, Захтјев за набавку роба, 
услуга или радова, предрачун или понуду изабраног 
понуђача и доказ о испитивању и поређењу цијена, 
уколико је тражен приједлог цијене или понуда од 
једног или више привредних субјеката. 
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По пријему документације из става 1, овог члана, 
Одјељење за финансије израђује наруџбеницу коју 
доставља: 
 

1. Покретачу поступка, ако је у питању набавка 
из члана 8. став 1, тачка 1. овог Правилника. 
Покретач поступка доставља наруџбеницу 
изабраном добављачу  и одређује лице које 
ће пратити рок, квалитет и динамику 
извршења обавеза које су предмет набавке 
директним споразумом, 

2. Служби за јавне набавке, ако је у питању 
набавка из члана 8. став 1, тачка 2. овог 
Правилника, заједно са документацијом из 
става 1, овог члана. Служба за јавне набавке 
врши припрему и израду уговора и доставља 
на потпис Начелнику општине, заједно са 
нацртом рјешења о надзору уколико се за 
предметну набавку именује надзор. Рјешење 
о именовању надзорног органа израђује 
Служба, на приједлог организационе јединице 
за коју се врши набавка, а потписује Начелник 
општине.  

Ако добављач коме је достављен уговор о 
директном споразуму на потпис одбије или из неког 
другог разлога не потпише уговор у року од 10 дана 
од достављања уговора на потпис, уговорни орган 
ће обуставити поступак додјеле уговора са тим 
добављачем и започети нови поступак. 
 

Члан 11. 
(Извјештај о поступку јавне набвке) 

Уговорни орган обавезан је да Агенцији за јавне 
набавке БиХ доставља извјештаје о закљученим 
директним споразумима у складу са чланом 75. 
Закона и чланом 9.  Упутства о условима и начину 
објављивања обавјештења и достављања 
извјештаја у поступцима јавних набавки у 
информационом систему „Е-НАБАВКЕ“ (Службени 
гласник БиХ“, број 90/14). 
Служба за јавне набавке је задужена за припрему и 
доставу извјештаја Агенцији за јавне набавке, на 
начин и према обрасцима утврђеним од стране 
Агенције у року од 30 дана након датума окончања 
поступка набавке. 
Покретачи поступка су обавезни да након 
закључења директног споразума из члана 8. став 1, 
тачка 1, овог Правилника,  доставе у Службу  за 
јавне набавке извјештај о закљученом директном 
споразуму најкасније 10 дана након закључења 
споразума. 
 

Члан 12. 
Уговорни орган је дужан да Служби за јавне набавке 
обезбиједи минимум техничких услова потребних за 
кориштење система „Е-НАБАВКЕ“ и то: 

• непрекидан приступ интернету и 
• интернет претраживач. 

 
Члан 13. 

(Прелазне и завршне одредбе) 
Даном почетка примјене овог Правилника престаје 
да важи Правилник о поступку директног споразума, 
број: 02-020-5/09 од 22.06.2009. године („Службени 
гласник општине Зворник“, број 11/09). 

Члан 14. 
(Ступање на снагу) 

Овај Правилник се објављује у „Службеном гласнику 
општине Зворник“, а примјењује се од дана 
потписивања од стране Начелника општине. 
 
Број: 02-020-8/2014                   
18. децембар 2014. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 38.став 1. алинеја 19. и члана 
44.Статута општине Зворник-пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'',број:9/14), 
Начелник општине, доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за процјену стања и 
статуса објеката и земљишта Сокослког дома 

Зворник 
 

Члан 1. 
 
У Комисију се именују: 

1. Милош Томић,Стручни савјетник одјељења за 
привреду,пољопривреду и друштвене 

      дјелатности-Предсједник 
2.   Миле Јовић,Савјетник начелника општине-  

члан, 
3.   Огњен Павловић,Савјетник начелника 

општине-члан, 
4.   Ненад Станковић,Начелник одјељења за 

привреду,пољопривреду и друштвене 
дјелатности-члан, 

5.   Млађана Ђокић,ССС за припрему пројектне 
документације-члан и  

6.   Славиша Николић-представник ССД''Свети 
Сава''-члан 

 
Члан 2. 

Задатак комисије јесте да: 
-     прикупи сву релевантну документацију о 

имовини и стању објеката, 
-     прикупи сву потребну документацију о 

пословању Соколског дома и  
-     прикупи сву релевантну документацију о 

улагањима у објекте 
 

Члан 3. 
Комисија је обавезна редовно достављати 
извјештаје Начелнику општине. 
 

Члан 4. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-374-9/2014                   
11. децембар 2014. године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. и члана 72. 
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05,118/05 i 98/13), члана 38. Статута општине 
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Зворник („Службени гласник општине Зворник – 
пречишћен текст“, број: 3/10 )  и на основу члана 9. 
став 2. Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза Општине 
Зворник („Службени гласник општине Зворник“, број: 
2/11) Начелник општине Зворник,       д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О именовању комисије за попис готовине и 
готовинских еквивалената, хартија од 

вриједности, потраживања,  
обавеза и аванса 

 
 

1) У циљу утврђивања стварног стања 
имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем, именује се комисија у 
саставу: 
 

1. Мирјана Сејменовић, предсједник, 
2. Мирослав Аћимовић, члан, 
3. Иваз Мирјана, члан. 

 
2) Задатак комисије је да  попише: 

а)  дугорочну финансијску имовину, 
б)  краткорочну финансијску имовину, 
в)  дугорочне обавезе, 
г)   краткорочне обавезе, 
д)  авансе  

 
3) Обавезе пописне комисије су: 

 
а)  доноси план рада, 
б)  уноси у пописне листе количине имовине 

преузетих из одговарајућих 
књиговодствених евиденција 

в) пренос података о стањима имовине и 
обавеза преузетих са документације која 
одражава екстерну потврду стања, 

д) контактирају   са  руководиоцима   и 
руковаоцима у вези елиминисања уочених 
пропуста и недостатака у припремним 
радњама, 

ђ)   када је то потребно од централне пописне 
комисије захтијевају ангажовање вјештака, 

е)  састави извјештаје о извршеном попису 
ж)  извјештај    о    извршеном    попису    са 

пописним листама у прилогу, достављају 
Централној пописној комисији, 

з) обавља и друге послове у договору са 
Централном пописном комисијом, односно 
овлаштеним руководиоцем.  

 

4) Попис финансијске имовине, обавеза и 
аванса почети 20.12.2014. године, а завршити до 
30.01.2015. године. Попис финансијске имовине, 
обавеза и аванса своди се са стањем на дан 
31.12.2014 године. 

5) За тачност и истинитост пописа и извјештаја 
о попису одговорни су чланови комисије за попис.  

6) Извјештај о извршеном попису са пописним 
листама доставити централној     пописној комисији 
најдаље до 30.01.2015. године.  

7) Извјештај о извршеном попису минимално 
треба да садржи: 

• податке из одлуке о попису и рјешења о 
именовању комисија, 

• податке о датуму почетка и завршетка 
пописа, као и времену утрошеном по 
појединим фазама пописа, 

• податке о стручној и професионалној 
квалификацији, као и радном ангажману лица 
ангажованих на попису, 

• попис обавеза и потраживања 
• разлике између стварног и књиговодственог 

стања, 
• примједбе и објашњења о утврђеним 

разликама лица која су задужена новчаним 
вриједностима, 

• примједбе и приједлоге комисије за попис  
 
Број: 02-111-65/2014                   
15. децембар 2014. године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. и члана 72. 
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 98/13), члана 38. Статута општине Зворник 
(„Службени гласник општине Зворник – пречишћен 
текст“, број: 3/10 )  и на основу члана 9. став 2. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза Општине Зворник 
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 2/11) 
Начелник општине Зворник,  д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О именовању комисије за попис земљишта, 
нематеријалне произведене имовине и 

нефинансијске имовине у сталним средствима у 
припреми 

 
1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, именује се комисија у саставу: 

 
1. Владимир Јовичић, предсједник, 
2. Данијел Милошевић, члан, 
3. Ристановић Милисав, члан, 

 
2) Задатак комисије је да попише : 
- 013111 - пољопривредно земљиште, 
- 013112 – градско грађевинско земљиште, 
- 013113 – остало грађевинско земљиште, 
- 013311 – шуме, 
- 011518 – остала нематеријална произведена 

имовина, 
- 014111 – стамбени објекти и јединице у 

припреми, 
- 014112 – пословни објекти и простори у 

припреми, 
- 014113 – саобраћајни објекти у припреми,  
- 014119 – остали објекти у припреми. 

 
3) Обавезе пописне комисије су: 
• доноси план рада, 
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• уноси у пописне листе количине имовине 
преузетих из одговарајућих књиговодствених 
евиденција 

• утврђује количинске и вриједносне разлике 
између књиговодственог и стварног стања 
имовине, 

• процијени вриједност имовине која се за 
потребе презентације у финансијским 
извјештајима не вреднује по историјском 
трошку, процијени економски вијек трајања и 
преостали вијек трајања, 

• податке о утврђеном стварном стању уносе у 
пописне листе 

• контактирају са руководиоцима и 
руковаоцима у вези елиминисања уочених 
пропуста и недостатака у припремним 
радњама, 

• када је то потребно од централне пописне 
комисије захтијевају ангажовање вјештака, 

• састави извјештај о извршеном попису 
• извјештај о извршеном попису са пописним 

листама у прилогу, достављају Централној 
комисији, 

• обавља и друге послове у договору са 
Централном пописном комисијом, односно 
овлаштеним руководиоцем.   

 
4) Попис имовине и обавеза почети 

20.12.2014. године, а завршити до 30.01.2015. 
године. Попис имовине и обавеза своди се са 
стањем на дан 31.12.2014. године. 

5) За тачност и истинитост пописа и извјештаја 
о попису одговорни су чланови комисије за попис.  

6) Извјештај о извршеном попису са пописним 
листама доставити централној пописној комисији 
најдаље до 30.01.2015. године.  

7) Извјештај о извршеном попису минимално 
треба да садржи: 

• податке из одлуке о попису и рјешења о 
именовању комисија, 

• податке о датуму почетка и завршетка 
пописа, као и времену утрошеном по 
појединим фазама пописа, 

• податке о стручној и професионалној 
квалификацији, као и радном ангажману лица 
ангажованих на попису, 

• предмет пописа и упоредни преглед стварног 
и књиговодственог стања пописане имовине и 
обавеза, 

• преглед количинских и вриједносних разлика 
између стварног и књиговодственог стања, 
као и објашњења и образложења за 
неслагања, 

• преглед књиговодствених вриједности 
имовине, чија стварна стања нису утврђена, 
укључујући одговарајућа образложења, 

• примједбе и објашњења о утврђеним 
разликама, 

• друге наводе и констатације до којих се 
дошло током пописа, а који су корисни за 
унапређење поступака и процедура за 
наредни попис, очување имовине и сл. 

                      

Број: 02-111-63/2014                   
15. децембар 2014. године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. и члана 72. 
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 38. Статута општине Зворник 
(„Службени гласник општине Зворник – пречишћен 
текст“, број: 3/10 )  и на основу члана 9. став 2. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза Општине Зворник 
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 2/11) 
Начелник општине Зворник,  д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О именовању комисије за попис зграда и 
објеката  

 
1)   У циљу утврђивања стварног стања имовине 

и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, именује се комисија у саставу: 
 

1. Небојша Бошковић, предсједник, 
2. Сања Ерић, члан, 
3. Александар Јевтић, члан, 
 
2) Задатак комисије је да попише : 
а) стамбене објекте и јединице, 
б) пословне објекте и просторе, 
в) саобраћајне објекте и 
г) остале објекте (водоводи, канализације, 
споменици, спортско- рекреативни објекти, 
уређене зелене површине, паркови и др.) 

 
3) Обавезе пописне комисије су: 
• доноси план рада, 
• уноси у пописне листе количине имовине 

преузетих из одговарајућих књиговодствених 
евиденција 

• утврђује количинске и вриједносне разлике 
између књиговодственог и стварног стања 
имовине, 

• процијени вриједност имовине која се за 
потребе презентације у финансијским 
извјештајима не вреднује по историјском 
трошку, процијени економски вијек трајања 
као и преостали вијек трајања код имовине 
гдје је то потребно, 

• податке о утврђеном стварном стању уносе у 
пописне листе, 

• контактирају са руководиоцима у вези 
елиминисања уочених пропуста и 
недостатака у припремним радњама, 

• када је то потребно од централне пописне 
комисије захтијевају ангажовање вјештака, 

• састави извјештаје о извршеном попису 
• извјештај о извршеном попису са пописним 

листама у прилогу, достављају Централној 
комисији, 

• обавља и друге послове у договору са 
Централном пописном комисијом, односно 
овлаштеним руководиоцем.   
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4) Попис имовине и обавеза почети 

20.12.2014. године, а завршити до 30.01.2015. 
године. Попис имовине и обавеза своди се са 
стањем на дан 31.12.2014. године. 

5) За тачност и истинитост пописа и извјештаја 
о попису одговорни су чланови комисије за попис. 

6) Извјештај о извршеном попису са пописним 
листама доставити централној пописној комисији 
најдаље до 30.01.2015. године.  

7) Извјештај о извршеном попису минимално 
треба да садржи: 

• податке из одлуке о попису и рјешења о 
именовању комисија, 

• податке о датуму почетка и завршетка 
пописа, као и времену утрошеном по 
појединим фазама пописа, 

• податке о стручној и професионалној 
квалификацији, као и радном ангажману лица 
ангажованих на попису, 

• упоредни преглед стварног и 
књиговодственог стања пописане имовине, 

• преглед количинских и вриједносних разлика 
између стварног и књиговодственог стања, 

• преглед књиговодствених вриједности 
имовине, чија стварна стања нису утврђена, 
укључујући одговарајућа образложења, 

• примједбе и објашњења о утврђеним 
разликама лица која рукују имовином, 
односно која су задужена материјалним 
вриједностима, 

• примједбе и приједлоге комисије за попис 
 
Број: 02-111-67/2014                   
15. децембар 2014. године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. и члана 72. 
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 38. Статута општине Зворник 
(„Службени гласник општине Зворник – пречишћен 
текст“, број: 3/10 )  и на основу члана 9. став 2. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза Општине Зворник 
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 2/11) 
Начелник општине Зворник,  д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О именовању комисије за попис постројења и 
опреме, ситног инвентара, ауто гума и 

драгоцјености 
 
1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, именује се комисија у саставу: 
 

1. Раде Поповић, предсједник, 
2. Бекир Омеровић, члан, 
3. Радивоје Илић 
4. Лидија Стевић 
5. Драго Милићевић, члан, 

 

2) Задатак комисије је да попише : 
а) превозна средства 
б) канцеларијску опрему,алат и инвентар, 
б) комуникациону опрему, 
г) грејну,расхладну и заштитну опрему, 
д) медицинску и лабораторијску опрему, 
ђ) опрему за образовање науку и културу, 
е) специјалну опрему, 
ж) производно услужну опрему,алат и 
инвентар, 
з) остала постројења и опрема 
и) ситан инвентар, ауто гумe, 
ј) драгоцјености 

 
3) Обавезе пописне комисије су: 
• доноси план рада, 
• уноси у пописне листе количине имовине 

преузетих из одговарајућих књиговодствених 
евиденција 

• утврђује количинске разлике између 
књиговодственог и стварног стања имовине, 

• процијени вриједност имовине која се за 
потребе презентације у финансијским 
извјештајима не вреднује по историјском 
трошку, 

• утврди вриједносне разлике између 
књиговодственог и стварног стања пописане 
имовине и обавеза, 

• податке о утврђеном стварном стању уносе у 
пописне листе; утврђују због чега су дијелови 
материјалних добара оштећени, слабијег 
квалитета или је наступио квар или лом, те су 
постали неупотребљиви и да ли постоје 
елементи појединачне одговорности 
запослених, 

• контактирају са руководиоцима и 
руковаоцима у вези елиминисања уочених 
пропуста и недостатака у припремним 
радњама, 

• када је то потребно од централне пописне 
комисије захтијевају ангажовање вјештака, 

• састави извјештаје о извршеном попису  
• у случају инвентурних разлика од 

материјално задужених лица, руковаоца и 
других запослених траже писмене изјаве и 
образложења утврђеног стања, 

• извјештај о извршеном попису са пописним 
листама у прилогу, достављају Централној 
пописној комисији, 

• обавља и друге послове у договору са 
Централном пописном комисијом, односно 
овлаштеним руководиоцем.  

 
4) Попис имовине и обавеза почети 

20.12.2014. године, а завршити до 30.01.2015. 
године. Попис имовине и обавеза своди се са 
стањем на дан 31.12.2014. године. 

5) За тачност и истинитост пописа и извјештаја 
о попису одговорни су чланови комисије за попис.  

6) Извјештај о извршеном попису са пописним 
листама доставити централној пописној комисији 
најдаље до 30.01.2015. године.  

7) Извјештај о извршеном попису минимално 
треба да садржи: 
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• податке из одлуке о попису и рјешења о 
именовању комисија, 

• податке о датуму почетка и завршетка 
пописа, као и времену утрошеном по 
појединим фазама пописа, 

• податке о стручној и професионалној 
квалификацији, као и радном ангажману лица 
ангажованих на попису, 

• упоредни преглед стварног и 
књиговодственог стања пописане имовине, 

• преглед количинских и вриједносних разлика 
између стварног и књиговодственог стања, 
као и објашњења и образложења за 
неслагања, 

• преглед књиговодствених вриједности 
имовине, чија стварна стања нису утврђена, 
укључујући одговарајућа образложења, 

• примједбе и објашњења о утврђеним 
разликама лица која рукују имовином, 

• примједбе и приједлоге комисије за попис. 
 
Број: 02-111-64/2014                   
15. децембар 2014. године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. и члана 72. 
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 i 98/13), члана 38. Статута општине Зворник 
(„Службени гласник општине Зворник – пречишћен 
текст“, број: 3/10 )  и на основу члана 9. став 2. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза Општине Зворник 
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 2/11) 
Начелник општине Зворник, д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О именовању централне комисије за попис 

имовине и обавеза 
 

1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и 
обавеза и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем, именује се комисија у саставу: 
 

1. Саво Михајловић, предсједник, 
2. Дејан Галић, члан, 
3. Зоран Ђукановић, члан. 

 
2) Обавезе централне пописне комисије: 

 
• доноси план рада у којем се посебно 

означавају рокови за извршење појединих 
послова у вези пописа, 

• организује, прати и контролише да ли су 
поједине комисије правовремено донијеле 
сопствени план рада и како га извршавају, 

• координира рад и даје упутства комисијама, 
• прати поштовање рокова и извршење пописа 

од стране свих комисија, а у случају значајних 
одступања у поступцима и ризика 
неизвршења пописа у року обавјештава 
Начелника општине, 

• обавља контролу тачности пописа, 

• координира усаглашавање и поступак 
сравњења са књиговодством, 

• даје неопходне смјернице када је потребно да 
се разријеше евентуални проблеми код 
извршења појединих задатака, 

• прибавља одобрење од Начелника општине, 
у случају неопходности ангажовања стручно 
квалификованих лица за потребе процјене, 

• предсједник централне пописне комисије 
током спровођења пописа контактира са 
Начелником општине и предсједницима 
појединих пописних комисија , 

• обавља и друге послове у складу са општим 
правилима која уређују спровођење пописа. 

 
3) Попис имовине и обавеза почети 

20.12.2013. године, а завршити до 30.01.2014. 
године. Попис имовине и обавеза своди се са 
стањем на дан 31.12.2014. године. 

4) За тачност и истинитост пописа и извјештаја 
о попису одговорни су чланови 
комисије за попис. 

5) Централна пописна комисија је дужна да 
састави Извјештај о извршеном попису и приједлог 
одлуке о усвајању извјештаја о попису и достави  
Начелнику општине на разматрање и усвајање 
најкасније мјесец дана прије истицања рока за 
припрему и презентацију годишњег финансијског 
извјештаја. 

6) Извјештај о извршеном попису минимално 
треба да садржи: 

• податке из одлуке о попису и рјешења о 
именовању комисија, 

• податке о датуму почетка и завршетка 
пописа, као и времену утрошеном по 
појединим фазама пописа, 

• податке о стручној и професионалној 
квалификацији, као и радном ангажману лица 
ангажованих на попису, 

• предмет пописа и упоредни преглед стварног 
и књиговодственог стања пописане имовине и 
обавеза, 

• преглед количинских и вриједносних разлика 
између стварног и књиговодственог стања, 
као и објашњења и образложења за 
неслагања, 

• преглед књиговодствених вриједности 
имовине и обавеза, чија стварна стања нису 
утврђена, укључујући одговарајућа 
образложења, 

• примједбе и објашњења о утврђеним 
разликама лица која рукују имовином, 
односно лица која су задужена материјалним 
и новчаним вриједностима, 

• примједбе и приједлоге пописне комисије за 
ликвидацију утврђених разлика  

• друге наводе и констатације до којих се 
дошло током пописа, а који су корисни за 
унапређење поступака и процедура за 
наредни попис, очување имовине и сл. 

 
Број: 02-111-66/2014                   
15. децембар 2014. године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' бр: 39/14), члана 38. и 44. 
Статута општине Зворник – Пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 9/14) 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: 
„Асфалтирање локалних путева у МЗ Улице“, број: 
02-360-148/14, у саставу: 
 

1. Ненад Станковић, предсједник, 
2. Мирјана Иваз, члан, 
3. Александар Крсмановић, члан, 
4. Зоран Ерић, члан, 
5. Мирко Милошевић, члан. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне 
набавке број: 02-360-148/14 од 16.12.2014, у складу 
са Законом о јавним набавкама, а отварање понуда 
ће се обавити дана 24.12.2014. године у 12.00 
часова у Малој сали Општинске управе Зворник.  
 

lll 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-148/2014                   
22. децембар 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), Начелник 
општине Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
САЊА ЕРИЋ  из Зворника, по занимању  
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу 
радова “Зимско одржавање градских улица и 
приградских насеља  Дивич, Шћемлија, Кула Град, 
Каракај, Економија и Улице за 2014/2015 годину“. 
 

 

II 
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ а.д. 
Каракај бб, Зворник, према условима из понуде број: 
02-360-141-2/14 од 09.12.2014. 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: 02-360-141/2014                   
25. децембар 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), Начелник 
општине Зворник,  д о н о с и  
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
За вршиоце сталног стручног надзора над 
извођењем радова “Зимско одржавање локалних 
путева на подручју општине Зворник за 2014/2015 
годину“ именују се: 
 

1. Небојша Бошковић, грађевински инжењер и 
2. Бојан Стевановић, дипломирани инжењер 

саобраћаја.  
 

II 
Радове из члана I ће изводити „ВТ-Компред“ д.о.о. 
Пилица бб, Зворник, према условима из понуде број: 
02-360-142-2/14 од 09.12.2014. 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: 02-360-142/2014                   
25. децембар 2014. године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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САДРЖАЈ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

1. Одлуке о утврђивању висине основне плате и 
других права из радног односа функционера 
општине Зворник  

2. Одлуке о покрићу дефицита по годишњем 
финансијском извјештају буџета општине 
Зворник за 2013.годину 

3. Закључак о усвајању годишњег Програма 
рада и финансијског плана ЈУ „Дом здравља“ 
Зворник за 2015.годину 

4. Закључак о усвајању годишњег Програма 
рада и финансијског плана ЈУ РСЦ „Зворник“ 
Зворник за 2015.годину 

5. Закључак о усвајању годишњег  Програма 
рада и финансијског плана ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Зворник за 2015.годину 

6. Закључак о усвајању годишњег  Програма 
рада и финансијског плана  ЈУ Народна 
библиотека  и музејска збирка Зворник за 
2015.годину 

7. Закључак о усвајању годишњег  Програма 
рада и финансијског плана ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Зворник  за 2015.годину 

8. Закључак о усвајању годишњег  Програма 
рада и финансијског плана  ЈУ „Дом 
омладине“ Зворник  за 2015.годину 

9. Закључак о усвајању годишњег  Програма 
рада и финансијског плана  Туристичка 
организација општине Зворник за 2015.годину 

10. Закључак о усвајању годишњег  Програма 
рада и финансијског плана ЈУ „Дом за стара  
лица“ Кисељак  за 2015.годину 

11. Закључак о усвајању Информације о стању 
обавеза и програм мјера за финансирање 
обавеза општине Зворник утврђених 
31.10.2014.године 

12. Закључак о усвајању Информације о стању 
пописа и уписа имовине општине Зворник-
земљишта,јавна добра,објекти и средства у 
припреми,станови и остали простори 

 

 
 

13. Закључак о усвајању Извјештаја о изградњи у 
граду Зворнику у 2013/2014 години 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

1. Правилник о поступку директног споразума 
2. Рјешење о именовању за процјену стања и 

статуса објеката и земљишта „Соколског 
дома“        Зворник 

3. Рјешење о именовању комисије за попис 
готовине и готовинских еквивалената, хартија 
од вредности, потраживања, обавеза и 
аванса 

4. Рјешење о именовању комисије за попис 
земљишта, нематеријалне произведене 
имовине и нефинансијске имовине у сталним 
средствима у припреми 

5. Рјешење о именовању комисије за попис 
зграда и објеката 

6. Рјешење о именовању комисије за попис 
постројења и опреме, ситног инвентара, ауто 
гума и драгоцјености 

7. Рјешење о именовању централне комисије за 
попис имовине и обавеза 

8. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку „Асфалтирање локалних путева у МЗ 
Улице“ 

9. Рјешење о именовању Сање Ерић за 
вршиоца сталног стручног надзора на 
извођењу радова „Зимско одржавање 
градских улица насеља Дивич, Шћемлија, 
Кула Град, Каракај, Економија, и Улице за 
2014/2015 годину“ 

10. Рјешење о именовању Небојше Бошковић и 
Бојана Стевановића за вршиоце сталног 
стручног надзора  над извођењем радова  
„Зимско одржавање локалних путева на 
подручју општине Зворник за 2014/2015 
годину“ 

 
 
 
 


