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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 

5. август 2020. године  
ЗВОРНИК  

година: XXIX  
БРОЈ: 10/2020  

 

 
 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

На основу члана 45. тачка з) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20), 
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 45-1/20 од 23.06. 2020. године, 46-2/20 од 
29.06.2020. године и 47-1/20 од 06.07.2020. године, 
Градски штаб за ванредне ситуације на сједници 
одржаној дана 07.07.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОНОШЕЊУ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, 

УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Предлаже се Градоначелнику да Наредбу о 
регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката на територији 
Града Зворник, број: 02-022-24/20 од 
25.05.2020.године, усагласи са Закључком о 
обавезном спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом корона 
(COVID-19) у Републици Српској, број: 45-1/20 од 
23.06. 2020. године, 46-2/20 од 29.06.2020. године и 
47-1/20 од 06.07.2020. године. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

 
Број: 02-022-24/2020                       
7. јул  2020. године                 КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. тачка з) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20) 
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 45-1/20 од 23.06. 2020. године, 46-2/20 од 
29.06.2020. године и 47-1/20 од 06.07.2020. године, 
Градски штаб за ванредне ситуације на сједници 
одржаној дана 13.07.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИЗВОЂЕЊУ МУЗИКЕ УЖИВО И ПУТЕМ ДИ ЏЕЈА 
У УГОСТИТЕЉСКИМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА, О 
НЕОДРЖАВАЊУ КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

"ЗВОРНИЧКО ЉЕТО", О ПРЕПОРУКАМА ЗА 
ПОСТУПАЊЕ ГРАЂАНА НА ЈАВНОМ МЈЕСТУ И О 
ПРЕПОРУКАМА РУКОВОДИОЦИМА ЈАВНИХ 

УСТАНОВА И ПРЕДУЗЕЋА 
 
1. Предлаже се Градоначелнику да Наредбу о 
регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката на територији 
Града Зворник, број: 02-022-24/20 од 25.05.2020. 
године и 02-022-24/20 од 07.07.2020.године, допуни 
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на начин да се забрани извођење музике уживо и 
путем ди-џеја у угоститељским и другим објектима 
до даљњег. 
 
2. Културна манифестација "Зворничко љето" се 
због пандемије вируса корона неће организовати 
ове године. 
 
3. Препоручује се грађанима да се приликом 
боравка на јавном мјесту (паркови, шеталиште у 
граду, шеталиште на обали ријеке Дрине, теретане 
на отвореном, базени и друга јавна мјеста) не 
сакупљају у групе и да држе физичку дистанцу од 
два метра. 
 
4.  Препоручује се руководиоцима јавних предузећа 
и јавних установа да обезбиједе бесконтактне 
топломјере ради мјерења температуре свих лица 
која улазе у исте. 
 
5.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
13. јул  2020. године               КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 45. тачка з) Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17),  Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20), 
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 45-1/20 од 23.06. 2020.године,  47-1/20 од 
06.07.2020. године и 49-1/20 од 20.07.2020. године, 
Градски штаб за ванредне ситуације на сједници 
одржаној дана 21.07.2020. године, доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОНОШЕЊУ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, 

УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Предлаже се Градоначелнику да донесе нову 
Наредбу о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката на територији Града Зворник, којом ће до 
03.08.2020.године продужити мјере одређене 
Наредбом о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката на територији Града Зворник, број: 02-022-
24/20 од 25.05.2020.године, 02-022-24/20 од 
07.07.2020.године и 02-022-24/20 од 
13.07.2020.године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 02-022-24/2020                       
21. јул  2020. године                КОМАНДАНТА ШТАБА 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
На основу чл. 41 и 47. Статута града Зворник - 
пречишћени текст (Службени гласник града Зворник, 
број: 5/17) и члана 4. Одлуке о допунским правима 
породица погинулих бораца и војних инвалида (број: 
01-022-61/17 од 11.05.2017. године),  градоначелник 
Града Зворник, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
ПОДРШКЕ НАБАВКЕ ЛИЈЕКОВА ЗА ПОРОДИЦЕ 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНЕ ВОЈНЕ 
ИНВАЛИДЕ 

 
I 

Одобрава се исплата средстава у износу од 2.500,00 
КМ намјенски за реализацију пројекта „подршка 
набавке лијекова за породице погинулих бораца и 
РВИ“ у чијој реализацији учествују Град Зворник, 
Градска борачка организација Зворник, 
Градскаорганизација породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих лица и Градска 
организација ратних-војних инвалида Зворник. 
 

II 
Средства у износу од 2.5000,00 КМ распоређују се 
Градској организацији ратних војних инвалида.   
 

III 
Удружење има обавезу: 

1. да се средства распоређују на основу јасних и 
договорених правила и 

2. да извјештај о утрошку средстава поднесу 
Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту у 
припремљеној форми са свим неопходним 
прилозима. 

 
IV 

Средства из тачке I ове одлуке исплатиће се са 
позиције 416100 – текуће помоћи за инвалиде, 
рањене и ППБ. Средства ће се исплаћивати на жиро 
рачуне организације. 
 

V 
Након уредно достављеног и одобреног извјештаја 
Градоначелник Града Зворник ће донјети нову 
Одлуку о одобравању средстава. 
 

VI 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
финансије и Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту Градске управе  града Зворник. 
 

VII 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објaвиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
 
Број: 02-022-66/2020                       
6. јул  2020. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),  
и чл. 41. и 51. Статута града Зворник –пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17),  
Градоначелник доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ УЏБЕНИКА ДЈЕЦИ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЈЕЦИ КОРИСНИКА 
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ И ДЈЕЦИ ИЗ 

ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА  
 
I 

Доноси се Одлука о додјели уџбеника дјеци са 
инвалидитетом школске доби, дјеци корисника 
материјалне помоћи школске доби и дјеци из 
хранитељских породица школске доби за школску 
2020/2021 годину. 
 

II 
Право на уџбенике имају дјеца са инвалидитетом 
школске доби који се налазе на списку ЈУ Центар са 
социјални рад Зворник, дјеца корисника материјалне 
помоћи школске доби чији се старатељи налазе на 
списку ЈУ Центар за социјални рад Зворник и дјеца 
из хранитељских породица која се налазе у 
евиденцији ЈУ Центар за социјални рад. 
 

III 
ЈУ Центар за социјални рад Зворник доставља 
списак дјеце са инвалидитетом, списак дјеце 
корисника материјалне помоћи и списак дјеце из 
хранитељских породица Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности који остварују право на 
додјелу уџбеника  

 
IV 

Списак дјеце која остварују право на додјелу 
уџбеника ће бити достављен ЈУ Завод за уџбенике и 
наставна средства Републике Српске а.д. Источно 
Ново Сарајево  
 

V 
(1) Средства за ове намјене су обезбјеђена у оквиру 
буџета за 2020. годину, буџетска ставка 415200 – 
„Грант за школске објекте и образовање“. 
(2) Набавка уџбеника извршиће се у складу са 
вежећим законским прописима. 
(3) Набавку врши Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-022-67/2020                       
17. јул  2020. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 17. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, 97/16 и 36/19), члана 16.став 2. тачка 4. 
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за 2020. 
годину ("Службени гласник Града Зворника" број: 

15/19),  чл.  41. став 1. алинеја 18. и 51. Статута  
Града Зворника ("Службени гласник Града 
Зворника" број: 5/17), члана 9. Закона о Трезору 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 28/13 и 
103/15), Градоначелник  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

О ПОВРАТУ СРЕДСТАВА 
 

I 
Одобрава се поврат новчаних средства у износу од 
50,00 КМ, Митру Коловићу  из Зворника, насеље 
Златне воде, улица Симе Перића бр. 162 Зворник, 
на жиро-рачун број: 555-006-81292912-37, отворен 
код а.д. “Нова банка“ Бања Лука, филијала Зворник. 
 

II 
Дана 06.03.2020. године, Одјељење за просторно 
уређење, обратило се овом одјељењу са захтјевом 
за поврат новчаних средстава уплаћених на име 
накнаде за издавање грађевинске и употребне 
дозволе за изграђени индивидуални стамбени 
објекат у Зворнику а по рјешењу број: 04-361-
342/2016. од 04.03.2020. године. 

 
III 

Увидом у Обрачун такса и накнада за издавање 
накнадне грађевинске и употребне дозволе број: 04-
361-342/2016 од 14.02.2020. године, Исправку 
обрачуна такса за издавање накнадне грађевинске и 
употребне дозволе број: 04-361-342/2016 од 
04.03.2020. године и Одлуку о административним 
таксама Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник број: 3/16), Тарифни број 12, утврђено је у 
другостепеном поступку, да обзиром на 
предрачунску вриједност објекта која износи 
34.360,14КМ, именовани није био дужан платити 
износ накнаде по Обрачуну од 14.02.2020.године, те 
је исправка истог од 04.03.2020. године оправдана и 
захтјев из претходне тачке ове одлуке се уважава.                   
       

IV 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
финансије Градске управе Зворник.  

 
V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 04-361-342/2016                       
1. јул  2020. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 18. и 90. Закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 59. 
став 18 и члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), члана 6. став 3 Правилника о поступку 
директног споразума града Зворник, („Службени 
гласник града Зворник“, број: 8/17), члана 41. и 51. 
Статута Града Зворник – Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
 



БРОЈ 10                                Службени гласник града Зворник                               5. август 2020. 
 

 

4 

ОДЛУКУ  
О ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
I 

Одобрава се начелнику Службе за заједничке 
послове и управљање људским ресурсима да 
покрене поступак директног споразума у предмету 
јавне набавке: „Вршење услуга за одржавање 
програма  Докунова и Финова за потребе Градске 
управе Зворник“.  
 

II 
Вриједност услуга из члана I, на основу предрачуна 
ресорне службе, износи 4.633,20 КМ са ПДВ-ом. За 
предложену набавку су обезбијеђена буџетска 
средства у износу од 5.000,00 КМ, буџетска позиција 
412771, а набавка је предвиђена Планом јавних 
набавки, број: 02-022-4/20, Услуге, број 16. Услуге ће 
се вршити у периоду 06.07.2020. – 05.07.2021. 
године. 

 
III 

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

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
Број: 02-360-37/2020                       
2. јул  2020. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 18. и 90. Закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 59. 
став 18 и члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), члана 6. став 3 Правилника о поступку 
директног споразума града Зворник, („Службени 
гласник града Зворник“, број: 8/17), члана 41. и 51. 
Статута Града Зворник – Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
I 

Одобрава се начелнику Службе за заједничке 
послове и управљање људским ресурсима да 
покрене поступак директног споразума у предмету 
јавне набавке: „Набавка лиценце за програм „ESET 
Endpoint Protection Standard Antivirus““ за период од 
13.07.2020.године до 12.07.2021.године.  
 

II 
Вриједност робе из члана I, на основу предрачуна 
ресорне службе, износи 1.731,60 КМ са ПДВ-ом. За 
предложену набавку су обезбијеђена буџетска 
средства у износу од 2.000,00 КМ, буџетска позиција 
412772, а набавка је предвиђена Планом јавних 
набавки, број 02-022-4/20, Робе број: 11. Рок за 
испоруку робе је 3 (три) дана од обостраног 
потписивања уговора о директном споразуму. 

 
 

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

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
Број: 02-360-38/2020                       
10. јул  2020. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о 
примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града 
Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 
2/16) 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 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Набавка и монтажа 
видео надзора у ОШ „Десанка Максимовић“ у 
Каракају“ објављеном на порталу јавних набавки 
број: 70-1-1-27-3-45/20, дана 27.05.2020. године, 
пријавили су се следећи понуђачи: 
 

1. ЗТР „ЗН Сервис“  Каракај, 
2. ЗТР „БМГ Електроник“  Зворник, 
3. „Sector Security“  д.о.о. Бања Лука и 
4. „Alpha - Security“  д.о.о. Бања Лука. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених роба „Набавка и монтажа 
видео надзора у ОШ „Десанка Максимовић“ у 
Каракају“ и проведене „е-аукције“ најповољнији 
понуђач је ЗТР „БМГ Електроник“  Зворник. 
 

III 
Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 4.100,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
испоруку и монтажу робе је 2 радна дана од дана 
обостраног потписивања уговора, a плаћање се 
врши 60 дана од дана пријема овјерене фактуре. 

 
IV 

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран има право да поднесе жалбу у 
року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-30/2020                       
23. јун  2020. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. 
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број: 2/16) 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 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Систематска 
дезинсекција – третман уништавања комараца на 
подручју града Зворник за 2020.годину“ објављеном 
на порталу јавних набавки број: 70-7-2-29-3-48/17, 
дана 19.06.2020. године, понуду је доставио 
понуђач:  
 
            1.  „Санитација“ д.о.о. Зворник. 

 
II 

Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као 
најуспјешнији јер је за наведене услуге доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 6.908,85КМ са ПДВ-ом. Рок за 
извршење услуга: - третирање ларвицидом - 7 дана; 
и третирање одраслих форми комараца - 7 дана, 
рачунајући од дана увођења у посао од стране 
Надзорног органа. 
 

III 
Против ове Одлуке понуђач има право на жалбу у 
року од пет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
уговорног органа у три примјерка. 
 
Број: 02-360-33/2020                       
1. јул  2020. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 

 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19) и 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 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У поступку директног споразума за избор 
најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: 
„Вршење услуга за одржавање програма  Докунова 
и Финова за потребе Градске управе Зворник“, 
понуду је доставио понуђач: 
 

1. „ИТИНЕРИС“ д.о.о. Тузла,  Позоришна бб, 
Тузла.  

II 
Понуђач из претходног члана је доставио понуду 
коју је уговорни орган оцијенио као повољну и 
прихватљиву за извршење наведених услуга у 
укупном износу од 4.633,20 КМ са ПДВ-ом. Услуге ће 
се вршити у периоду 06.07.2020. – 05.07.2021. 
године, а плаћање се врши на основу достављене 
овјерене фактуре. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-37/2020                       
2. јул  2020. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о 
примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града 
Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 
2/16) 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 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Извођење молерских 
радова на згради ОШ „Никола Тесла“ у Пилици“ 
објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-
30-3-49/20, дана 23.06.2020. године, пријавили су се 
следећи понуђачи: 
 

1.  „Астра план“ д.о.о. Брчко и 
2. „Идеал“ д.о.о. Брчко. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених радова „Извођење молерских 
радова на згради ОШ „Никола Тесла“ у Пилици“ и 
проведене „е-аукције“ најповољнији понуђач је 
„Идеал“ д.о.о. Брчко. 
 

III 
Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене радове доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 5.998,50КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођење радова је 10 дана од дана увођења 
извођача радова у посао. Плаћање се врши по 
испостављању окончане ситуације. 
 

IV 
Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран има право да поднесе жалбу у 
року од пет (5) дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 

http://www.gradzvornik.org
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Број: 02-360-34/2020                       
10. јул  2020. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19) и 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 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
I 

У поступку директног споразума за избор 
најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: 
„Набавка лиценце за програм „ESET Endpoint 
Protection Standard Antivirus“ за период од 
13.07.2020. године до 12.07.2021. године, понуду је 
доставио понуђач: 
 

1. „ИТИНЕРИС“ д.о.о. Тузла,  Позоришна бб, 
Тузла.  

 
II 

Понуђач из претходне тачке је доставио понуду коју 
је уговорни орган оцијенио као повољну и 
прихватљиву за набавку наведене робе у укупном 
износу од 1.731,60 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку 
робе је три дана од обостраног потписивања 
уговора о директном споразуму, а плаћање се врши 
авансно 100%. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-38/2020                       
10. јул  2020. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број 2/16) 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 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Набавка радних 
униформи за ПВЈ Зворник“, објављеном на порталу 
јавних набавки број: 70-7-1-31-3-50/20, дана 
24.06.2020. године, пријавили су се следећи 
понуђачи: 

1. „Miltex“ д.о.о Бања Лука, 
2. „Astorija company“ д.о.о. Нови Град. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених роба „Набавка радних 
униформи за ПВЈ Зворник“ и проведене „е-аукције“ 
најповољнији понуђач је „Astorija company“ д.о.о. 
Нови Град. 

 
III 

Понуђач из тачке II ове одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 24.000,00 КМ без ПДВ-а. Рок за 
испоруку робе је 59 дана од дана обостраног 
потписивања уговора. Плаћање се врши 30 дана по 
испостављању овјерене фактуре.  
 

IV 
Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран има право да поднесе жалбу у 
року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-36/2020                       
17. јул  2020. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. 
Правилника о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ Града Зворник („Службени гласник Града 
Зворник“, број 2/16) 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 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Изградња обалоутврде 
и  платоа на обали ријеке Дрине у граду Зворник“, 
објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-
28-3-46/20, дана 03.06.2020. године, пријавили су се 
следећи понуђачи: 
 

1. „Dejokop“ д.о.о Бок, 
2. „Кесо-градња“ д.о.о. Тршић – Зворник. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених радова „Изградња 
обалоутврде и  платоа на обали ријеке Дрине у 
граду Зворник“ и проведене „е-аукције“ 
најповољнији понуђач је „Кесо-градња“ д.о.о. Тршић 
– Зворник. 

 
 
 

http://www.gradzvornik.org
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III 
Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене радове доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 304.314,50КМ без ПДВ-а. Рок 
за извођење радова је 120 радних дана од дана 
увођења извођача радова у посао. Плаћање се 
врши по испостављању овјерених привремених 
ситуација.  
 

IV 
Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача 
који није изабран има право да поднесе жалбу у 
року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-31/2020                       
24. јул  2020. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 18. и 25. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана  59. став 18. и члана 82 став 3. Закона 
о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 
97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени 
Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник 
(„Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и 
члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), 
градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
I 

Одобрава се начелнику Одјељења за финансије да 
покрене поступак јавне набавке у предмету: „Избор 
најповољније банке за кредитно задужење“, 
отворени поступак. 
 

II 
Вриједност услуга из члана I, на основу предрачуна 
ресорног одјељења, износи 2.410.316,60 КМ, уз 
период отплате од 10 година уз грејс период од 12 
мјесеци, у једнаким мјесечним ануитетима. Набавка 
је предвиђена Планом јавних набавки, број 02-022-
4/20, Услуге број 25. Рок за извршење услуга је 1 
(једна) година од потписивања уговора. 
 

III 
Критеријум за додјелу овог уговора је искључиво 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, 
али уз претходни услов испуњења квалификационих 
услова из тендерске  документације. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
Број: 02-360-42/2020                       
28. јул  2020. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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), члана 90. Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 1/16 и 
66/18) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за 
територију Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 25/20), 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 ванредне ситуације на територији 
Републике Српске ради епидемиолошке ситуације 
усљед корона вируса (COVID-19), почев од 
01.07.2020. године до 31.07.2020. године. 

 
II 

Право из тачке I ове одлуке не могу користити 
запослени у Градској управи града Зворник који су 
користили право на годишњи одмор за 2020. Годину у 
периоду од 01-31.07.2020. године, у складу са 
рјешењима руководиоца своје организационе 
јединице. 

 
III 

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. 
 

IV 
За вријеме трајања плаћеног одсуства из тачке I ове 
одлуке запослени остварују право на плату у пуном 
износу, као да су били на раду. 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Зворник. 
  
Број: 02-022-68/2020                       
31. јул  2020. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. и 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 
 

ОДЛУКУ 
О СУБВЕНЦИЈИ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 

 
I 

Овом одлуком утврђује се права и поступак 
одобравања субвенција трошкова превоза ученика 
основних и средњих школа, које се финансира из 
буџета града Зворник. 
 

II 
Право на субвенцију у финансирању дијела 
трошкова превоза имају ученици, основних школа 
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који немају дотацију Министарства, и сви ученици 
средњих школа, у процентуалном износу од укупне 
цијене мјесечне карте, и то: 
 
1. По основу социјалног статуса 

- дјеца чији су родитељи корисници     
социјалне помоћи или туђе његе           50%  

- дјеца без једног родитеља                         50% 
- дјеца без родитељског старања, дјеца        

без оба родитеља,                        100% 
- дјеца ометена у психофизичком развоју 100% 

 
Поименичне спискове са потребном документацијом 
сачињава и доставља Центар за социјални рад 
Зворник. 
 
2. По основу допунских права породица 
погинулих бораца и РВИ I до IV категорије 

- дјеца ратних војних инвалида свих   
категорија              50% 

  
Поименичне спискове сачињава Одјељење за 
борачко инвалидску заштиту Градске управе. 
 
3. По основу броја школске дјеце у породицама 
слабог материјалног стања 

- троје и више школске дјеце, један или оба 
оба родитеља незапослена,           50%  

- породице са четворо и више малољетне 
дјеце              50%  

- ученици основне школе удаљености             
до 4 км,              50%   

- ученици ОШ за које Министарство                 
не врши партиципацију,                         30%  

 
4. По основу постигнутог успјеха у  основној 
школи и успјеха у претходној години средње 
школе 

- ученици прве године средње школе     
носиоци Вукове дипломе          100% 

- ученици средњих школа са просјеком 5,0        
у претходној школској години          50%. 

 
5. За све ученике средњих школа, без обзира на 
социјални или други статус                         30% 
 
Право на субвенцију превоза утврђену овом 
Одлуком имају сва школска дјеца из једне породице.  
 

III 
1. За остваривање права из тачке 2.1 ове одлуке 
доставља се: 

- потврда о упису у школу 
 

2.  За остваривање права из тачке 2.2 ове одлуке 
потребно је доставити доказе: 

- потврду о упису у школу. 
 
3. За остваривање права из тачке 2.3 ове одлуке 
потребно је доставити доказе: 

- алинеја 1. потврде о упису, кућну листу и  
потврда Бироа да један родитељ није 
запослен, 

- алинеја 2. потврде о упису и кућну листу, 
- алинеја 3. и 4. одговарајуће потврде 

достављају школе. 

4. За остваривање права из тачке 2.4 ове Одлуке 
потребно је доставити копију Вукове дипломе, 
односно копију свједочанства претходне школске 
године, гдје се види остварени просјек оцјена 5,0. 
5. За остваривање права из тачке 5. доставља се: 

- потврда о упису у школу. 
 

IV 
1. Ученици основних школа за које партиципацију 
трошкова превоза врши Министарство у складу са 
важећим прописима, немају право на додатну 
партиципацију од стране Градске управе града 
Зворник. 
 
2. Коначне спискове по наведеним критеријумима 
превознику доставља Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
  

 V 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности. 
 

VI 
Доношењем ове одлуке престаје да важи одлука о 
субвенцији превоза ученика број 02-022-102/2019 од 
12.08.2019.године. 

 
VII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-69/2020                       
3. август  2020. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19), 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: 45-1/20 од 23.06. 2020.године, 46-2/20 од 
29.06.2020. године и 47-1/20 од 06.07.2020. године,  
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, 
Градоначелник доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О ИЗМЈЕНАМА НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, 

УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. У Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката на територији Града Зворник, број: 02-022-
24/20 од 25.05. 2020.године,  у тачки 1. мијења се 
подтачка 2) и гласи: 
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"2) до 20. јула 2020.године дозвољавају се 
такмичарске активности спортских организација и 
спортиста искључиво без присуства публике, уз 
претходно прибављену сагласност Министарства 
породице, омладине и спорта и Министарства 
здравља и социјалне заштите.". 
 
2. У Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката на територији Града Зворник, број: 02-022-
24/20 од 25.05. 2020. године,  у тачки 3. ријечи "до 
08.06.2020.године" замјењују се ријечима "до 
20.07.2020.године". 
 
3. У свему осталом Наредба о регулисању рада 
трговинских, угоститељских, занатских, услужних и 
других објеката на територији Града Зворник, број: 
02-022-24/20 од 25. 05. 2020.године, остаје на снази. 
4. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
7. јул  2020. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19), члана 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник 
града Зворник", број: 5/17), Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20) 
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 45-1/20 од 23.06. 2020. године, 46-2/20 од 
29.06.2020. године и 47-1/20 од 06.07.2020. године,  
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, 
Градоначелник доноси: 
 

НАРЕДБУ 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 

ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, 
УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. У Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката на територији Града Зворник, број: 02-022-
24/20 од 25.05. 2020.године и 02-022-24/20 од 
07.07.2020.године,  послије тачке 4. додаје се нова 
тачка 5. и гласи: 
"5. Забрањује се извођење музике уживо и путем ди 
џеја у угоститељским и другим објектима до 
даљњег.". 
Досадашње т. 5, 6,7,8.9 и 10 постају т.6,7,8,9,10 и 11. 
 
2. У свему осталом Наредба о регулисању рада 
трговинских, угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката на територији Града Зворник, број: 
02-022-24/20 од 25. 05. 2020.године и 02-022-24/20 
од 07.07.2020.године, остаје на снази. 
 
3. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
13. јул  2020. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16 и 36/19), члана 41. и 51. Статута града 
Зворник – пречишћени текст ("Службени гласник 
града Зворник", број: 5/17), Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/20) 
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 
број: 45-1/20 од 23.06. 2020. године, 47-1/20 од 
06.07.2020. године и 49-1/20 од 20.07.2020. 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) забрањују се до 03.08.2020.године сва јавна 
окупљања у групама већим од 50 особа на 
јавном мјесту и 

2) до 03. 08. 2020.године дозвољавају се 
такмичарске активности спортских 
организација и спортиста искључиво без 
присуства публике, уз поштовање свих 
епидемиолошких мјера које је прописао 
Институт за јавно здравство Републике 
Српске. 

 
2. Трговинске и занатско-предузетничке радње 
враћају се на редован режим рада прописан 
Одлуком о одређивању радног времена трговинских 
и занатско-предузетничких радњи на подручју Града 
Зворник ("Службени гласник општине Зворник", број: 
4/09 и "Службени гласник града Зворник", број: 
12/17). 
 
3.  На подручју Града Зворник до 03.08. 2020.године, 
ограничава се радно вријеме угоститељских 
објеката за исхрану и пиће од 06:00 до 23:00 часа. 
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4. 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 06:00 до 23:00 часа. 
 
5. Забрањује се извођење музике уживо и путем ди-
џеј извођача у угоститељским и другим објектима до 
даљњег. 
 
6. ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост" Зворник, ЈУ 
РСЦ "Зворник" Зворник и ЈУ "Дом омладине 
Зворник" Зворник  настављају са радом започетим 
01.06.2020.године. 
 
7.  Сви субјекти из т.2,3,4,5 и 6. ове наредбе дужни 
су организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ "Институт за јавно 
здравство Републике Српске" за спречавање појаве 
и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 
 
8. Обавезују се грађани да на отвореном простору 
користе заштитне маске уколико није могуће 
одржавати физичку дистанцу од два метра, а у 
складу са упутством Иниститута за јавно здравство 
Републике Српске. 
 
9. Инспекцијски надзор над спровођењем ове 
наредбе вршиће Одјељење за инспекцијски надзор 
Градске управе Зворник, путем надлежне инспекције 
и Одјељење комуналне полиције Градске управе 
Зворник. 
 
10. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 9. ће свакодневно извјештавати команданта 
Градског штаба за ванредне ситуације. 
 
11. Овом наредбом ставља се ван снаге Наредба o 
регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката на територији 
Града Зворник, број: 02-022-24/20 од 25.05.2020. 
године, 02-022-24/20 од 07.07.2020.године и 02-022-
24/20 од 13.07.2020.године . 
 
12. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-022-24/2020                       
21. јул  2020. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. Бошко Марковић из Зворника, запослен као 
Администратор у Градској управи, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Вршење услуга за одржавање програма 
Докунова и Финова за потребе Градске управе 
Зворник“.  

2. Услуге из става 1. ће вршити „ITINERIS“ д.о.о 
Тузла, према условима из понуде број: 15-06-AS-
P/2020, у периоду од 06.07.2020.године до 
05.07.2021.године. Обавезује се вршилац надзора 
да након извршења услуга, достави Извјештај 
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној 
набавци у Службу за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-37/2020                       
2. јул  2020. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Извођење унутрашњих радова у згради ЈУ 
ОШ „Петар Кочић“ у Козлуку“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити „Astra plan“ д.о.о 
Брчко Дистрикт, према условима из понуде брoj 02-
360-29-1/20 од 12.06.2020. године у року од 20 дана 
од дана увођења извођача у посао. Обавезује се 
вршилац надзора да након изведених радова, 
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-29-1/2020                       
6. јул  2020. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                       
1. Милојко Мијић, инспектор за здравље у Градској 
управи Зворник, именује се за вршиоца сталног 
стручног надзора у предмету јавне набавке: 
„Систематска дезинсекција – третман уништавања 
комараца на подручју града Зворник за 2020. 
годину“. 
 
2. Услуге ће извршавати „Санитација“ д.о.о. 
Зворник, према условима из понуде, број: 02-360-33-
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1/20, од 30.06.2020. године, по потписивању уговора 
о извршењу услуга, у року од: 7 дана - третирање 
ларвицидом и 7 дана - третирање одраслих форми 
комараца, рачунајући од дана увођења у посао од 
стране Надзорног органа. Обавезује се вршилац 
надзора да након извршења уговорених услуга, 
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-33-1/2020                       
6. јул  2020. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
мастер инжењер менаџмента, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке „Набавка и монтажа видео надзора у ОШ 
„Десанка Максимовић“ у Каракају“. 
 
2. Робу из члана 1. ће испоручити и монтирати ЗТР 
„БМГ ЕЛЕКТРОНИК“ Гордијан Писић с.п, према 
условима из понуде број: 63/20 од 17.06.2020. 
године, у року од 2 радна дана од дана обостраног 
потписивања уговора. Обавезује се вршилац 
надзора да након испоруке и монтаже робе и 
реализације цјелокупног уговора, достави Извјештај 
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној 
набавци у Службу за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-30-1/2020                       
16. јул  2020. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. Бошко Марковић из Зворника, запослен као 
Администратор у Градској управи, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора над испоруком 
робе у предмету јавне набавке „Набавка лиценце за 
програм „ESET Endpoint Protection Standard 
Antivirus““.  

2. Робу из става 1. ће испоручити „ИТИНЕРИС“ д.о.о 
Тузла, према условима из понуде број: 03-07-AS-
P/20 од 06.07.2020. године, у року од 3 дана, након 
потписивања уговора, за период од 
13.07.2020.године до 12.07.2021. године. Обавезује 
се вршилац надзора да након испоруке уговорене 
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: 02-360-38/2020                       
10. јул  2020. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 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: 
„Извођење молерских радова на згради ОШ „Никола 
Тесла“ у Пилици“ – конкурентски захтјев, број: 02-
360-34/20, у саставу: 
 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Горан Писић, 
замјеник предсједника, 

2) Сања Перић, члан - Ружа Остојић, замјеник 
члана, 

3) Небојша Бошковић, члан - Младен Николић, 
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 03.07.2020.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 
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. 
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4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-34/2020                       
2. јул  2020. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 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 
радних униформи за ПВЈ Зворник“ – конкурентски 
захтјев, број: 02-360-36/20, у саставу: 
 

1) Гордан Јовановић, предсједник - Зоран 
Ђукановић, замјеник предсједника, 

2) Сања Перић, члан - Рада Милићевић, 
замјеник члана, 

3) Мирослав Аћимовић, члан - Раде Савић, 
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 10.07.2020. 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 
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: 02-360-36/2020                       
9. јул  2020. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. 
Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), 
члана 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: 
„Изградња обалоутврде и  платоа на обали ријеке 
Дрине у граду Зворник“ - отворени поступак, број: 
02-360-31/20, у саставу: 
 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Горан Писић, 
замјеник предсједника, 

2) Ружа Остојић, члан - Сања Перић, замјеник 
члана, 

3) Рада Милићевић, члан - Зоран Ерић, замјеник 
члана, 

4) Мирослав Аћи мовић, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана, 

5) Младен Николић, члан - Бојан Стевановић, 
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 20.07.2020. 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 
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: 02-360-31/2020                       
20. јул  2020. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
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 
број: 02-014-4/17 од 19.07.2017 године, 
Градочачелник доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНИХ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА 
ОСНОВНИХ  ШКОЛА 

 
I 

Одобравају се средства на име новчаних награда 
ученицима завршних разреда основних школа, 
носиоцима „Вукове дипломе“ и успјешним 
ученицима основних школа у 2020 години, у укупном 
износу  3.100 КМ. (словима: трихиљадeједнастотинa 
КМ) и то поименично како слиједи: 
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Рб ШКОЛА - ИМЕ и ПРЕЗИМЕ  ВРСТА НАГРАДЕ Нап. Износ 
 (КМ) 

 ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ ЧЕЛОПЕК     
1. ЈЕЛЕНА ЂУРИЧИЋ  Вуковац IX 100 
2. САРА СКОПЉАК  Вуковац IX 100 
3. МИЛАН МЛАЂЕНОВИЋ  Ученик генерације IX 200 
 СУМА ОШ ЧЕЛОПЕК    400 

      
 ОШ СВЕТИ САВА ЗВОРНИК     

4. СЕРГЕЈ МИЈАТОВИЋ  Вуковац IX-1 100  
5. САРА ЈОКИЋ  Вуковац IX-2 100  
6. МАРИЈА ВРАЧЕВИЋ  Вуковац IX-2 100 
7. ВУК МИЛОШЕВИЋ  Вуковац IX-3 100 
8. ЂОРЂЕ ТОМИЋ  Вуковац IX-3 100  
9. ТАРА БОШКОВИЋ  Вуковац  IX-3 100  

10. МИЛОШ РАНКОВИЋ  Вуковац  IX-3 100  

11. ЊЕГОШ ВИДОВИЋ  Вуковац-Уч. 
генерације  IX-4 200 

12. ОГЊЕН РИСТИЋ  Вуковац IX-4 100  
13. МАРИЈА ДРАГУТИНОВИЋ  Вуковац IX-5 100  
14. МИЛЕНКО ФИЛИПОВИЋ  Вуковац IX-5 100  
15. ИВА ЈЕРЕМИЋ  Вуковац IX-5 100  
16. АЊА ШУРБАТ  Вуковац IX-5 100  
17. КАТАРИНА КРЊИЋ  Вуковац IX-5 100  
18. НИКОЛА РОСУЉАШ  Вуковац IX-6 100  
19. МИРА РИСТИЋ  Вуковац IX-6 100  

 СУМА ОШ СВЕТИ САВА ЗВОРНИК    1700 
 ОШ НИКОЛА ТЕСЛА ПИЛИЦА     

20. МИРЈАНА СТЕВАНОВИЋ  Ученик генерације IX 200 
 СУМА ОШ ПИ ЛИЦА    200 
 ОШ ПЕТАР КОЧИЋ КОЗЛУК     

21. ДАНИЈЕЛА САВИЋ  Ученик генерације IX 200 
 СУМА ОШ ПЕТАР КОЧИЋ КОЗЛУК    200 

 ОШ ЈОВАН ЦВИЈИЋ ДРИЊАЧА     
22. НИКОЛИНА МИЛОШЕВИЋ  Ученик генерације IX  

 СУМА ОШ ДРИЊАЧА    200 
 ОШ  РОЋЕВИЋ     
 23. МАРИНА ВУКОВИЋ  Вуковац-

уч.генерације 
IX 200 

 24. ЈОВАНА ТАНАЦКОВИЋ  Вуковац IX 100 
 25. ДАРКО МАНДИЋ  Вуковац IX 100 

 СУМА ОШ РОЋЕВИЋ    400 
      

 СВЕ УКУПНО:    3.100 
                                                                                   

II 
Средства из овог закључка исплатиће се на терет 
буџета са позиције 416100, награде Вуковаца и 
школска шакмичења. Средства ће се исплатити у 
готовини на благајни Градске управе, а код пријема 
ученика у Градској управи. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-72/2020                       
12. јун  2020. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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. Благојевић Марку,дипломираном инжењеру 
пољопривреде, вјештаку пољопривредне струке , 
који је извршио процјену: 

- израда 1 налаза за експрописано земљиште 
за уређење корита ријеке Сапне......120,00 КМ 

- израда 1 допунског налаза процјена 
земљишта, стабала и воћа за експропријацију 
за уређење корита ријеке Сапне........80,00 КМ 

- процјена земљишта Симић Крсмана за 
гробље у Скочићу.............................200,00 КМ, 

Укупна накнада износи 400,00 КМ. 
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2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске управе Града 
Зворника. 

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-430-783/2020                       
30. јун  2020. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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. Благојевић Марку, дипломираном  инжењеру 
пољопривреде, вјештаку пољопривредне струке, 
који је извршио процјену: 

- израда 4 налаза за експроприсано земљиште 
и стабала воћа…................................300,00 КМ 

- процјена тржишне вриједности земљишта  за 
изградњу базена и водоводне мреже у 
Локању, 5 налаза х 50,00 КМ...........250,00 КМ, 

Укупна накнада износи ...............................550,00 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 Зворник''. 
 
Број: 02-430-877/2020                       
28. јул  2020. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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. Дарку Василићу, дипл. инжењеру електро-
технике, стални стручни надзор у предмети јавне 
набавке ''Набавка и уградња опреме за одржавање 
уличне расвјете у граду Зворнику'', који је извршио 
надзор  по рачунима ''Монти'' доо Зворник бр: 
001244 oд 13.05.2020, 001257 oд 29.04.2020, 001241 
oд 17.03.2020, 001243 oд 03.03.2020, 000919 oд 
30.01.2020, 000918 од 24.01.2020, 000917 од 
04.02.2020, 000916 од 23.01.2020, 000914 од 
29.01.2020, 000913 од 25.02.2020. одређује се 
накнада у износу од 373,33 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 Зворник''. 

Број: 02-430-878/2020                       
28. јул  2020. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 Зворника – Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-8/20 од 
06.07.2020. године, извршило је у Регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 30 упис промјене лица  
овлашћених  за  представљање и заступање  
Заједнице етажних власника зграде ''Б-12'' која се 
налази у Улици Браће Југовића број 16 у Зворнику, 
на тај начин што је за предсједника Скупштине 
умјесто досадашњег предсједника Гајић Милисава 
изабран  Крајишник Његош, а умјесто досадашњег 
предсједника Управног одбора Млађеновић Драга 
изабран  Владан Продановић, који ће у будућем 
раду заступати заједницу. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-8/2020                              НАЧЕЛНИК 
6. јул  2020. године                              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Бранко Јашић с.р 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-9/20 од 
15.07.2020. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 61 упис промјене лица  
овлашћеног  за  заступање   Заједнице етажних 
власника зграде ''Жељезничка'' која се налази у 
Улици Светог Саве број 120 у Зворнику, на тај начин 
што ће досадашњем предсједнику Управног одбора 
Томић Снежани, престати право  заступања 
Заједнице етажних власника зграде ''Жељезничка''. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Жељезничка'' Зворник, ће    заступати предсједник 
Управног одбора Саво Ристић. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
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Број: 05-373-9/2020                              НАЧЕЛНИК 
15. јул  2020. године                            ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Бранко Јашић с.р 
 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворника – Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 
 

ОГЛАС 
 
Градска управа града Зворник, Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
на основу свог рјешења број: 05-373-10/20 од 
21.07.2020. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 37 упис промјене лица  

овлашћених  за  представљање и заступање   
Заједнице етажних власника зграде ''Између двије 
банке'' која се налази у Улици Карађорђева број 2 у 
Зворнику, на тај начин што ће досадашњем 
предсједнику Скупштине Ковачевић Станојки 
престати право представљања а предсједнику 
Управног одбора Глигорић Миладину, престати 
право  заступања Заједнице етажних власника 
зграде ''Између двије банке''. 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Између двије банке'' Зворник, ће    представљати 
предсједник Скупштине Јешић Милош а заступати 
предсједник Управног одбора Драган Мијатовић. 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-10/2020                              НАЧЕЛНИК 
21. јул  2020. године                              ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                            Бранко Јашић с.р 

 

 
САДРЖАЈ

 

 
 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

1. Закључак о доношењу Наредбе о регулисању 
рада трговинских, угоститељских, занатских, 
услужних и других објеката на територији   
Града Зворник (од 07.07.2020.)..........................1 

2. Закључак о извођењу музике уживо и путем    
ди џеја у угоститељским и другим објектима,    
о неодржавању културне манифестације 
''Зворничко љето'', о препорукама за  
поступање грађана на јавном мјесту и о 
препорукама руководиоцима јавних       
установа и предузећа (од 13.07.2020.)..............1 

3. Закључак о доношењу Наредбе о     
регулисању рада трговинских ,    
угоститељских, занатских, услужних и       
других објеката на територији                     
Града Зворник (од 21.07.2020.)..........................2 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК   
 

1. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта      
подршка набавке лијекова за породице 
погинулих бораца и ратне војне инвалиде.........2 

2. Одлука о додјели уџбеника дјеци са 
инвалидитетом, дјеци корисника       
материјалне помоћи и дјеци из       
хранитељских породица.......................................3 

3. Одлука о поврату средстава,                      
број:04-361-342/2016.............................................3 

4. Одлука о покретању поступка јавне набавке 
број:02-360-37/20...................................................3 

5. Одлука о покретању поступка јавне набавке 
број:02-360-38/20...................................................4 

6. Одлука о избору најповољнијег понуђача 
број:02-360-30/20...................................................4 

7. Одлука о избору најповољнијег понуђача 
број:02-360-33/20...................................................5 

8. Одлука о избору најповољнијег понуђача 
број:02-360-37/20...................................................5 
 

 
 
 

9. Одлука о избору најповољнијег понуђача 
број:02-360-34/20...................................................5 

10. Одлука о избору најповољнијег понуђача 
број:02-360-38/20...................................................6 

11. Одлука о избору најповољнијег понуђача 
број:02-360-36/20...................................................6 

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача 
број:02-360-31/20...................................................6 

13. Одлука о покретању поступка јавне набавке 
број:02-360-42/20...................................................7 

14. Одлука о одобрењу коришћења права на 
плаћено одсуство број:02-022-68/2020...............7 

15. Одлука о субвенцији превоза ученика ...............7 
16. Наредба о измјенама Наредбе о регулисању 

рада трговинских , угоститељских, занатских, 
услужних и других објеката на територији   
Града Зворник (од 07.07.2020.) ...........................8 

17. Наредба о допуни Наредбе о регулисању     
рада трговинских, угоститељских, занатских, 
услужних и других објеката на територији   
Града Зворник (од 13.07.2020.) ...........................9 

18. Наредба о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и        
других објеката на територији                       
Града Зворник (од 21.7.2020.)..............................9 

19. Рјешење, број:02-360-37/20................................10 
20. Рјешење, број:02-360-29-1/20............................10 
21. Рјешење, број:02-360-33-1/2020........................10 
22. Рјешење, број:02-360-30-1/20............................11 
23. Рјешење, број:02-360-38/20................................11 
24. Рјешење о именовању Комисије за јавну 

набавку, број:02-360-34/20.................................11 
25. Рјешење о именовању Комисије за јавну 

набавку, број:02-360-36/20.................................12 
26. Рјешење о именовању Комисије за јавну 

набавку, број:02-360-31/20.................................12 
27. Закључак о исплати новчаних награда 

ученицима –вуковцима основних школа...........12 
28. Закључак, број:02-430-783/20............................13 
29. Закључак, број:02-430-878/20............................14 



БРОЈ 10                                Службени гласник града Зворник                               5. август 2020. 
 

 

16 

30. Закључак, број:02-430-877/20............................14 
 
Одјељење за стамбено - комуналне послове 
ипослове саобраћаја 
 

1. Оглас о упису промјене лица овлашћених       
за представљање и заступање                       
ЗЕВ зграде ''Б-12''..............................................14 

2. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        
за заступање ЗЕВ  зграде ''Жељезничка''........14 

3. Оглас о упису промјене лица овлашћених       
за представљање и заступање ЗЕВ зграде  
''Између двије банке''.........................................15 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЗВОРНИК 
Обрађивач и издавач: Стручна служба Скупштине града Зворник 
Главни и одговорни уредник: Секретар Скупштине града Зворник 

 
Светог Саве 124, 75400 Зворник  

Тел: 056/232-203; 056/232-245; 056/232-242; факс: 056/232-268 
www.gradzvornik.org 

 
Службени гласник града Зворник излази по потреби 

 

http://www.gradzvornik.org

