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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

 

18. мај 2021. године  
ЗВОРНИК  

година: XXX  
БРОЈ: 7/2021  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
 

На основу чл. 59. и 82. став 3. 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 СУБВЕНЦИЈИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА У 
ВРИЈЕМЕ ОБУСТАВЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 
РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 

2021. ГОДИНЕ 
 
I 

Овом одлуком одобрава се субвенција трошкова 
превоза ученика основних и средњих школа са 
подручја града Зворник за мјесец март 2021.године. 

 
II 

Субвенција се односи на период од 22.03. до 
31.03.2021. године а у складу са Закључком Владе 
Републике Српске о спровођењу мјера за реаговање 
на појаву болести изазване новим вирусом корона у 
Републици Српској којим је обустављен васпитно –
образовни рад у просторијама основних и средњих 
школа у Републици Српској. 

 
III 

Субвенција се односи на све ученике основних и 
средњих школа који су купили мјесечну карту за 
март 2021. године а налазе се на списку Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности. 

 
IV 

Задужује се Одјељење да у координацији са 
Д.О.О.''Еуро петрол оил'' одобри субвенцију 
приликом куповине карате за мјесец мај 2021. 
године, еквивалентну износу за 8 дана превоза, за 
све ученике основних и средњих школа који су 

имали важећу мјесечну карту у вријеме обуставе 
наставе од 22.03. до 31.03.2021. године. 

 
V 

Средства за ове намјене су обезбјеђена у оквиру 
буџета за 2021. годину, буџетска ставка 416100-
Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика. 

 
VI 

За реализацију ове Одлуке задужују се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије. 

 
VII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-51/21 
26. април  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 11. Закона о социјалној заштити  
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 37/12), 
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 Зворника доноси 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ ПОМОЋИ У ХРАНИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

Доноси се Одлука о помоћи у храни у облику пакета 
основних животних намирница (у даљем тексту: 
Пакет) социјално најугроженијим грађанима града 
Зворник, (народна кухиња) за 2021. годину. 
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II 
Право на пакет намирница имају социјално угрожена 
лица стални корисници новчане помоћи који се 
налазе на евиденцији ЈУ Центра за социјални рад 
Зворник, корисници колективног смјештаја и лица 
која се нађу у стању социјалне потребе, и то: 

- Лица стални корисници социјалне помоћи; 
три пута у току године, 

- Корисници колективног смјештаја у Каракају; 
три пута у току године, 

- Лица која се нађу у стању социјалне потребе, 
у конкретном случају. 

 
III 

ЈУ Центар за социјални рад Зворник доставља 
списак корисника сталне социјалне помоћи 
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, 
претходног мјесеца, као право корисника за пакет 
намирница за одређену подјелу. 

IV 
(1) Подјела пакета вршиће се у просторијама 
Градске организације Црвеног крста. 
(2) За лица која не могу обезбедити преузимање 
пакета у просторијама Црвеног крста, организоваће 
се испорука на адресу становања. 
 

V 
Основни пакет је пакет намирница за кориснике са 
једним и два члана породице и исти по садржају и 
количини утврђује Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности једном годишње. Количина 
намирница основног пакета увећава се за породице 
са три и више чланова. 

VI 
(1) Средства за ове намјене су обезбјеђена у оквиру 
буџета за 2021.годину, буџетска ставка 416100-
''Помоћ за финансирање пројекта народне кухиње''. 
(2) Набавка намирница хране извршиће се у складу 
са Законом. 
(3) Набавку врши Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе. 
 

VII 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Зворник. 

Број: 02-022-52/21 
4. мај  2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став (1) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, 97/16, 36/19), чл.  41. став (1) алинеја 22 и 
51. Статута  града Зворника ("Службени гласник 
града Зворника" број: 5/17), а у вези са чланом 9. 
Закона о Трезору („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 28/13 и 103/15), Градоначелник  
доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ПОВРАТУ СРЕДСТАВА 
 

I 
Одобрава се поврат новчаних средства у износу од 
400,00 КМ подносиоцу захтјева за поврат погрешно 
уплаћених средстава, а.д. „Поште Српске“ Бања 
Лука. 

 
II 

(1) Захтјевом за поврат погрешно уплаћених 
средстава а.д. „Поште Српске“ Бања Лука, број: 03-
40-4/2021, запримљен дана 12.04.2021. године, 
тражи се поврат погрешно уплаћених средстава у 
корист рачуна број:555-006-05001655-77 од 
27.03.2021. године а на име Мићић Јоцо, Табанци. 
(2) У образложењу захтјева наводи се да је 
приликом уплате спорног износа грешком извршена 
уплата у корист рачуна из става (1) ове тачке. 
(3)Увидом у извјештај о промјенама и стању 
средстава на рачуну број: 555-006-05001655-77  од 
29.03.2021. године,  утврђено је, како је у захтјеву из 
става (2) ове тачке и наведено да је на исти 
извршена поменута уплата, те се захтјев за поврат 
уважава. 

 
III 

(1) Средства уплатити на жиро-рачун а.д. „Пошта 
Српске“ Бања Лука број: 555-000-00000099-12. 
(2) За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Зворник. 

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник ”. 
 
Број: 02-40-4/2021 
12. мај  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник-пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
I 

Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде ''С-8'' Зворник, ЈИБ 
4960010490004,у износу од 2.300,00 КМ, намјенски 
за суфинансирање санације крова. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник. 

 
III 

Заједница етажних власника зграде „С-8'' обавезна 
је Градској управи доставити извјештај о утрошеним 
средствима из тачке I ове одлуке одмах по 
реализацији предвиђених радова. 
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IV 
Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „С-8'' број: 551-028-00007236-84 
отворен код Уникредит банке Зворник. 

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-156/2020 
22. април  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник-пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број: 5/17), градоначелник доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
I 

Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде ''ИТ-1'' Зворник, у износу од 
1.600,00 КМ, намјенски за суфинансирање замјене 
водене пумпе. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник. 

 
III 

1) Заједница етажних власника зграде „ИТ-1'' 
обавезна је Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђених радова. 

 
IV 

Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „ИТ-1'' број: 562-009-00001747-51 
отворен код нлб Развојне банке, филијала Зворник. 

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 

Број: 02-400-174/2020 
12. април  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута 
града Зворник-пречишћени текст (Службени гласник 
града Зворник, број:5/17), градоначелник доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
I 

Одобравају се новчана средства Заједници етажних 
власника зграде ''С-44'' Зворник, ЈИБ 
4960010780002,у износу од 4.000,00КМ, намјенски за 
суфинансирање санације крова. 
 

II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју града 
Зворник. 
 

III 
1) Заједница етажних власника зграде „С-44'' 
обавезна је Градској управи доставити извјештај о 
утрошеним средствима из тачке I ове одлуке одмах 
по реализацији предвиђених радова. 

 
IV 

Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200 - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких пројеката), потрошачка 
јединица 01190120-Кабинет Градоначелника. 

 
V 

1) За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Градске управе града Зворник. 
2) Средства исплатити на жиро рачун заједнице 
етажних власника „С-44'' број: 555-000-18621673-60 
отворен код Аддико банке, филијала Зворник. 

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-17/2021 
12. април  2021. 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“, бр. 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 
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I 
Одобрава се коришћење права на плаћено одсуство 
запосленима у Градској управи Града Зворник због 
проглашења ванредне ситуације за територију 
Републике Српске ради епидемиолошке ситуације 
усљед вируса корона (COVID-2019), почев од 
01.04.2021. године до 30.04.2021. 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 01-30.04.2021. године, у складу са 
рјешењем 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: 02-022-50/2021 
21. април  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 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), 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 в.д начелнику Одјељења за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја да 
покрене поступак јавне набавке у предмету: 
„Одржавање зелених површина у граду Зворнику“. 
За избор најповољнијег понуђача за додјелу Уговора 
о вршењу услуга, покренуће се поступак јавне 
набавке директним споразумом. 

 
II 

Вриједност услуга из члана I, на основу предрачуна 
ресорне службе, износи 7.000,00 КМ са ПДВ-ом. За 
предложену набавку су обезбијеђена буџетска 

средства у износу од 7.000,00 КМ, буџетска позиција 
412525, а набавка је предвиђена Планом јавних 
набавки, број 11-052-1-1672/20, Услуге, број 25. 
Услуге ће се вршити у периоду од дана обостраног 
потписивања уговора до 30.11.2021.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: 02-360-21/21 
23. април  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 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), 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 в.д начелнику Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности да покрене поступак 
директног споразума у предмету јавне набавке: 
„Услуге узорковања и анализе земљишта“.  

 
II 

Вриједност услуга из члана I, на основу предрачуна 
ресорног одјељења, износи 5.999,97 КМ са ПДВ-ом. 
За предложену набавку су обезбијеђена буџетска 
средства у износу од 6.500,00 КМ, буџетска позиција 
414 100, а набавка је предвиђена Планом јавних 
набавки, број 11-052-1-1672/20, Услуге, број 20. Рок 
за извршење услуга - по потреби у току 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: 02-360-22/21 
23. април  2021. 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 
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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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

 
I 

Поништава се поступак јавне набавке „Набавка и 
постављање павиљона у туристичком излетишту у 
Кисељаку“, објављен на порталу јавних набавки 
број: 70-1-1-13-3-21/21, дана 05.04.2021. године у 
складу са чланом 69. став (2), тачка а) Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине, јер није 
достављена ниједна понуда у одређеном крајњем 
року.  

 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на веб страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-17/21 
13. мај  2021. 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 

Након постизања, за Уговорни орган, економски 
прихватљиве понуде у поступку јавне набавке 
„Извођење додатних радова на згради Дома 
здравља у Зворнику“ кандидат који је испунио 
квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:  
 

1. „ Кесо - градња” д.о.о. Тршић - Зворник. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
повољан јер је за наведене радове путем 
преговарачког поступка доставио за Уговорни орган 
прихватљиву цијену технички задовољавајуће 
понуде у износу од 64.497,27КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођења радова је 20 дана од дана обостраног 
потписивања уговора, а плаћање се врши по 
испостављању овјерене окончане ситуације. 
 

III 
Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у 
року од (5) пет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 

Број: 02-360-18-1/20 
5. мај  2021. 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 

Након постизања, за Уговорни орган, економски 
прихватљиве понуде у поступку јавне набавке 
„Извођење додатних радова на доградњи амбуланте 
на Брањеву“ кандидат који је испунио квалификације 
и критеријуме  наведене у позиву је:  
 

1. „Genex” д.о.о. Зворник. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
повољан јер је за наведене радове путем 
преговарачког поступка доставио за Уговорни орган 
прихватљиву цијену технички задовољавајуће 
понуде у износу од 15.333,20КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођења радова је 15 дана од дана обостраног 
потписивања уговора, а плаћање се врши по 
испостављању овјерене окончане ситуације. 
 

III 
Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у 
року од (5) пет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-41-1/20 
4. мај  2021. 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: „Набавка услуга 
аутобуског превоза“ објављеном на порталу јавних 
набавки број: 70-1-2-7-3-15/21, дана 25.03.2021. 
године, пријавио се понуђач:  

http://www.gradzvornik.org
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1. „Еuro Petrol Оil“  д.о.о. Зворник. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољни јер је за наведене услуге путем 
отвореног поступка доставио за Уговорни орган 
прихватљиву цијену технички задовољавајуће 
понуде од 231.865,00КМ без ПДВ-а. 
 

III 
Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни 
споразум на двије (2) године. Рок за извршење 
услуга дефинисаће се појединачним уговорима који 
ће се закључивати у току трајања оквирног 
споразума, а плаћање се врши у року од 45 дана од 
дана испостављања овјерене фактуре. 
 

IV 
Против ове одлуке понуђач 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: 02-360-10/21 
23. април  2021. 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: „Набавка намјерница за 
кориснике из пројекта народне кухиње“ објављеном 
на порталу јавних набавки број: 70-1-1-8-3-16/21, 
дана 25.03.2021. године, пријавио се понуђач:  
 

1. „M&V Group“  д.о.о. Ораовац - Зворник. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољни јер је за наведене робе путем отвореног 
поступка доставио за Уговорни орган прихватљиву 
цијену технички задовољавајуће понуде од 
21.426,30КМ без ПДВ-а. 
 

III 
Роба ће се испоручивати по потреби у току 2021. 
године, укупно 3 испоруке (април, јули и октобар), а 
плаћање се врши у року од 45 дана од дана 
испостављања овјерене фактуре по испоруци 
мјесечне количине. 

IV 
Против ове одлуке понуђач 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: 02-360-11/21 
23. април  2021. 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 заштитне 
ограде поред игралишта код Техничко-школског 
центра у Каракају“ објављеном на порталу јавних 
набавки број: 70-1-3-9-3-17/21, дана 26.03.2021. 
године, пријавили су се следећи понуђачи: 

1. „Gradex“ д.о.о. Зворник, 
2. „Тренд“ д.о.о. Зворник, 
3. „Електроцентар Петек“ д.о.о. Тузла, 
4. „Јокић-Инвест“ д.о.о. Зворник и 
5. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених радова „Изградња заштитне 
ограде поред игралишта код Техничко-школског 
центра у Каракају“ и проведене „е-аукције“ 
најповољнији понуђач је „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник. 
 

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 22.500,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођење радова је 30 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 десет (10) дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-12/21 
5. мај  2021. 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 отвореном поступку за избор најповољнијег 
понуђача за јавну набавку: „Услуге дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на подручју града 
Зворник“ објављеном на порталу јавних набавки 
број: 70-1-2-10-3-18/21, дана 30.03.2021. године, 
пoнуде су доставили следећи понуђачи:  

1. „Дезинсекција“ д.о.о. Бијељина, 
2. „Санитација“ д.о.о. Зворник. 

 
II 

Након разматрања понуда које испуњавају услове за 
набавку оглашених услуга „Услуге дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на подручју града 
Зворник“ и проведене „е-аукције“ најповољнији 
понуђач је „Санитација“ д.о.о. Зворник, јер је за 
наведене услуге доставио најнижу цијену технички 
задовољавајуће понуде са укупним износом од 
42.450,00КМ без ПДВ-а. 
 

III 
Са изабраним понуђачем биће закључен Оквирни 
споразум на двије (2) године. Рок за извршење 
услуга дефинисаће се појединачним уговорима који 
ће се закључивати у току трајања оквирног 
споразума, а плаћање се врши у року од 45 дана од 
дана испостављања овјерене фактуре. 
 

IV 
Против ове одлуке понуђач 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: 02-360-14/21 
10. мај  2021. 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: „Набавка горива и 
мазива за моторна возила Градске управе града 
Зворник“ објављеном на порталу јавних набавки 
број: 70-1-1-11-3-19/21 дана 30.03.2021. године, 
пријавили су се следећи понуђачи:      

1. „Нестро петрол“ а.д. Бања Лука, 
2. „Еuro Petrol Оil“ д.о.о. Зворник, 
3. „Кесо - промет“ д.о.о. Зворник. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених роба „Набавка горива и 
мазива за моторна возила Градске управе града 
Зворник“ и проведене „е-аукције“, најповољнији 
понуђач је „Еuro Petrol Оil“ д.о.о. Зворник. 

 
III 

Понуђач из члана ll ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 36.274,00КМ без ПДВ-а. Роба се 
испоручује по потреби у току 2021. године, по 
доласку аутомобила на бензинску станицу, а 
плаћање се врши 30 дана по испостављању 
овјерених фактура. 
 

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: 02-360-15/21 
11. мај  2021. 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: 
„Уређење зелених површина у граду Зворник“, 
понуду је доставио понуђач: 

1. Пољопривредна апотека „АГРО-ТРГОВИНА“, 
Пилица бб, Зворник. 

 
II 

Понуђач из претходног члана је доставио понуду 
коју је уговорни орган оцијенио као повољну и 
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прихватљиву за вршење услуга у укупном износу од 
7.000,00 КМ са ПДВ-ом. Услуге ће се вршити шест 
пута на мјесечном новоу, од дана обостраног 
потписивања уговора до 30.11.2021.године. 
Плаћање се врши на мјесечном нивоу, по 
достављању овјерене фактуре. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-21/21 
23. април  2021. 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: 
„Услуге узорковања и анализе земљишта“ понуду је 
доставио понуђач: 

1. ПССС „ПОЉОСАВЕТ“ д.о.о Лозница,  улица 
Слободана Пенезића бб.  

 
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 5.999,97 КМ са ПДВ-ом. Услуге ће 
се вршити по потреби у току 2021.године, а плаћање 
се врши по достављењу овјерене фактуре. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org. 
 
Број: 02-360-22/21 
23. април  2021. 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), Градоначелник града Зворник,  
д о н о с и  

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 
ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ „ДОМ 

ЗДРАВЉА“                                                                            
 
I 

Формира се Комисија за примопредају изведених 
радова на објекту „Дом здравља“ у Зворнику чији 
радови су финансирани из средстава Министарства 
финансија Републике Српске и буџета града 
Зворник. Комисија ће радити у саставу: 

1) Владан Стевановић, предсједник  
2) Небојша Бошковић, члан, 
3) Радивоје Аћимовић, члан 

 
II 

Задатак Комисије је да у сарадњи са Тимом 
вршилаца сталног стручног надзора на 
реконструкцији објекта „Дом здравља“ у Зворнику, 
именованог од стране Републичке дирекције за 
обнову и изгрању и извођачем радова, изврши 
примопредају изведених радова на поменутом 
објекту те да о томе сачине записник. 

 
III 

Један примјерак Записника о примопредаји радова 
Комисија ће доставити Градоначелнику. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-18/20 
5. мај  2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 59. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 89/13), 
члана 16. Одлуке о локалним, некатегорисаним 
путевима и улицама у насељима на подручју града 
Зворникa („Службени гласник града Зворник“, број 
4/17) и члана 51. Статута Града Зворник - 
пречишћен текст („Службени гласник Града Зворник“ 
број 5/17), градоначелник Града Зворник, доноси 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, 

САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 
НА ПУТУ 

 
1. За постављање вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, саобраћајне опреме и 
других објеката на путу именује се комисија у 
следећем саставу: 

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

2) Небојша Бошковић, дипл. инж. грађ. – члан, и 
3) Зоран Крстић – полицијски службеник – члан. 

 
Комисија се именује на период од годину дана. 
 
2. Задатак комисије је да по захтјеву странке за 
постављање вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, саобраћајне опреме и 
других објеката на локалним, некатегорисаним 
путевима и улицама на подручју града Зворника, 
изађе на лице мјеста, провјери оправданост 
захтјева, а затим да сачини извјештај и да приједлог 
и мишљење за даље поступање у вези предмета. 
Комисија се овлашћује да може поступати и по 
службеној дужности, те у зависности од потребе да 
приједлог и мишљење за постављање одговарajуће 
вертикалне и хоризонталне саобраћајне 

http://www.gradzvornik.org
http://www.gradzvornik.org
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сигнализације, саобраћајне опреме и других 
објеката на локалним, некатегорисаним путевима и 
улицама на подручју града Зворника. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-111-54/21 
26. април  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 79.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" 
број 97/16),  члана  41. Статута града Зворник - 
Пречишћен текст („Службени гласник Града 
Зворник“, број 5/17) и Одлуке о утврђивању листе 
стручњака за именовање конкурсних комисија за 
попуну упражњених радних мјеста у Градској управи 
Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“ 
број  3/21), Градоначелник Града Зворник доноси 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 
СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА У 
ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
поступка за пријем службеника и намјештеника у 
Градску управу Града Зворник, по Јавном конкурсу 
број 02-120-101/21, објављеном у дневном листу 
„Глас Српске“ 27.4.2021. године и „Службеном 
гласнику Републике Српске“ број   38/21, дана 
27.4.2021. године у саставу:  

1) Веселин Тијанић, предсједник 
2) Милка Павловић, члан 
3) Дарко Цвијетиновић, члан 
4) Далибор Ивановић, члан 
5) Слађана Милић, члан. 

 
2. Конкурсна комисија по окончаном изборном 
поступку, сачињава листу за избор кандидата, 
почевши од најбољег резултата оствареног у 
изборном поступку и Градоначелнику доставља 
листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка.    

    
3. За рад Конкурсне комисије одговоран је 
предсједник комисије. 
 
4. Конкурсна комисија се именује до окончања 
изборног поступка. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града  Зворник“. 
 
Број: 02-111-56/21 
7. мај  2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 161.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" 

број 97/16),  члана  41. Статута града Зворник - 
Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17) и Одлуке о утврђивању листе 
стручњака за именовање конкурсних комисија за 
попуну упражњених радних мјеста у Градској управи 
Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“ 
број 13/17), Градоначелник Града Зворник доноси 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 

НАМЈЕШТЕНИКА У 
ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
поступка за пријем и намјештеника у Градску управу 
Града Зворник, по Јавном конкурсу број 02-120-
101/21, објављеном у дневном листу „Глас Српске“ 
27.4.2021. године и „Службеном гласнику Републике 
Српске“ број   38/21, дана 27.4.2021. године у 
саставу:  

1) Веселин Тијанић, предсједник 
2) Милка Павловић, члан 
3) Дарко Цвијетиновић, члан 

 
2. Конкурсна комисија по окончаном изборном 
поступку, сачињава листу за избор кандидата, 
почевши од најбољег резултата оствареног у 
изборном поступку и Градоначелнику доставља 
листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка.       
 
3. За рад Конкурсне комисије одговоран је 
предсједник комисије. 
 
4. Конкурсна комисија се именује до окончања 
изборног поступка. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града  Зворник“. 
 
Број: 02-111-56-1/21 
7. мај  2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На  основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 97/16), и члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу 
средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама („Службени 
гласник града Зворник“ број: 2/21) Градоначелник 
града Зворник доноси:                                             
 

РЈЕШЕЊЕ 
О   СУФИНАНСИРАЊУ ОМЛАДИНСКИХ 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 
(1) Одобравају се средства за пројекat који 
испуњава услове по објављеном Конкурсу за 
суфинансирање омладинских програма и пројеката, 
који се финансира са буџетске позиције – Грант за 
финансирање буџета за младе „Опремање 
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просторије и јачање студентског активизма““, 
делегиран од стране Удружења студената у 
Зворнику, у износу од 3.500,00 конвертибилних 
марака. 
 
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање буџета за младе, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021.годину. 
 
(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења 
студената у Зворнику број:562-009-81106685-37 код 
НЛБ банке а.д.-филијала Зворник. 
 
(4) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 
није дозвољена жалба али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од достављања 
рјешења. 
 
Број: 02-400-38-2/21 
12. мај  2021. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На  основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 97/16), и члана 51 Статута града Зворник- 
Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 05/17) и члана 5. и 6. Правилника за додјелу 
средстава гранта омладинским и другим 
удружењима грађана и фондацијама („Службени 
гласник града Зворник“ број: 2/21) Градоначелник 
града Зворник доноси:                                             
 

РЈЕШЕЊЕ 
О   СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА 
 
(1) Одобравају се средства за пројекат који 
испуњава услове по објављеном Конкурсу за 
суфинансирање програма и пројеката удружења 
грађана и фондација, који се финансира са буџетске 
позиције – Грант за финансирање НВО и удружења 
„Дјечији центар-радионице за родитеље, дјецу и 
особе са потешкоћама у развоју“ делегиран од 
стране Удружења родитеља, дјеце и особа са 
потешкоћама у развоју „Дјечија нада“ Зворник, у 
износу од 3.700,00 конвертибилних марака 
 
(2) Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање НВО и удружења, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021.годину. 
 
(3) За реализацију овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. Средства уплатити на рачун Удружења 
„Дјечија нада“ Зворник,  бр:562-003-81644733-73 код 
НЛБ банке, филијала Зворник 

(4) .Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
(5) Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 
није дозвољена жалба али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од достављања 
рјешења.  
                                              
Број: 02-400-39-1/21 
12. мај  2021. 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 додатних радова на доградњи амбуланте 
на Брањеву“ - преговарачки поступак, број: 02-360-
41-1/20, у саставу: 
 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

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

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

4) Мирослав Аћимовић, члан - Зоран Ерић, 
замјеник члана, 

5) Небојша Бошковић, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 27.04.2021. 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: 02-360-41-1/20 
26. април  2021. 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 заштитне ограде поред игралишта код 
Техничко-школског центра у Каракају“ - отворени 
поступак, број: 02-360-12/21, у саставу: 
 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

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

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

4) Мирослав Аћимовић, члан - Зоран Ерић, 
замјеник члана, 

5) Небојша Бошковић, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 26.04.2021. 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: 02-360-12/21 
26. април  2021. 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: „Услуге 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 
подручју града Зворник“ - отворени поступак, број: 
02-360-14/21, у саставу: 
 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

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

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

4) Мирослав Аћимовић, члан - Зоран Ерић, 
замјеник члана, 

5) Небојша Бошковић, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 28.04.2021. 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: 02-360-14/21 
26. април  2021. 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  
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РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 
 
1. Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
горива и мазива за моторна возила Градске управе 
града Зворник“ - отворени поступак, број: 02-360-
15/21, у саставу: 
 

1) Ненад Станковић, предсједник - Зоран 
Ђукановић, замјеник предсједника, 

2) Небојша Бошковић, члан - Сања Перић, 
замјеник члана, 

3) Младен Николић, члан - Сања Перић, 
замјеник члана, 

4) Мирослав Аћимовић, члан - Александар 
Јевтић, замјеник члана, 

5) Хариз Мехидић, члан - Зоран Ерић, 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 05.05.2021. 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: 02-360-15/21 
4. мај  2021. 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 фасадерских и лимарских радова на 
сали Основне школе „Вук Караџић“ у Роћевићу“ - 
отворени поступак, број: 02-360-16/21, у саставу: 

1) Небојша Бошковић, предсједник - Зоран 
Ђукановић, замјеник предсједника, 

2) Данило Зекић, члан - Сања Перић, замјеник 
члана, 

3) Младен Николић, члан - Сања Перић, 
замјеник члана, 

4) Хариз Мехидић, члан- Мирослав Аћимовић, 
замјеник члана, 

5) Миљан Ћосић, члан - Зоран Ерић, 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 07.05.2021. 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: 02-360-16/21 
6. мај  2021. 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 
и постављање павиљона у туристичком излетишту у 
Кисељаку“ - отворени поступак, број: 02-360-17/21, у 
саставу: 
 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

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

3) Ружа Остојић, члан - Раде Савић, замјеник 
члана, 

4) Мирослав Аћимовић, члан - Небојша 
Бошковић, замјеник члана, 

5) Зоран Ерић, члан - Хариз Мехидић, замјеник 
члана. 
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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 11.05.2021. 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: 02-360-17/21 
10. мај  2021. 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 
ватрогасног возила са опремом“ - отворени 
поступак, број: 02-360-18/21, у саставу: 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

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

3) Ружа Остојић, члан - Раде Савић, замјеник 
члана, 

4) Мирослав Аћимовић, члан - Небојша 
Бошковић, замјеник члана, 

5) Зоран Ерић, члан - Хариз Мехидић, замјеник 
члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 13.05.2021. 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: 02-360-18/21 
10. мај  2021. 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: „Израда 
пројекта насипа на ријеци Дрини, од жељезног 
моста до ушћа ријеке Хоче у мјесту Каракај“ - 
отворени поступак, број: 02-360-20/21, у саставу: 
 

1) Зоран Ђукановић, предсједник - Ненад 
Станковић, замјеник предсједника, 

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

3) Ружа Остојић, члан - Раде Савић, замјеник 
члана, 

4) Мирослав Аћимовић, члан - Небојша 
Бошковић, замјеник члана, 

5) Зоран Ерић, члан - Хариз Мехидић, замјеник 
члана. 

 
2. Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са Правилником о 
начину формирања, гласања и одлучивања комисије 
за јавне набавке, број: 02-020-1/17 од 19.04.2017. 
године (Правилник), те да о извршеном поступку 
избора састави записник и исти са препоруком о 
избору најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се обавити 
дана 12.05.2021. 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 
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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: 02-360-20/21 
10. мај  2021. 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. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер,  БОЈАН 
СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипл.инж.саобраћаја и ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из 
Зворника, по занимању дипломирани инжењер 
грађевине као чланови Пројектног тима, именују се 
за вршиоцe сталног стручног надзора за извођење 
радова на асфалтирању, реконструкцији и 
бетонирању некатегорисаних путева и улица, сходно 
Оквирном споразуму број 02-360-45/20 од 
07.10.2020. године, у предмету „Реконструкција, 
асфалтирање и санација градских улица, локалних и 
некатегорисаних путева са санацијом и изградњом 
пратеће инфраструктуре и санацијом клизишта“.   
 
2. Радове из члана 1. ће изводити Д.о.о „Тренд“ 
Зворник, према условима из понуде број: 05-595/20 
од 28.09.2020. године и одредбама појединачног 
Уговора о извођењу радова у складу са Оквирним 
споразумом, број 02-360-45/20 од 07.10.2020.године. 
Обавезују се вршиоци надзора да након извршења 
уговорених радова, доставе Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-45-1-6/20 
18. март  2021. 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. НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, 
по занимању грађевински инжењер, именују се за 
вршиоца сталног стручног надзора за извођење 

радова чишћења и уређења корита ријеке Сапне, 
сходно Оквирном споразуму број 02-360-45/20 од 
07.10.2020. године, у предмету „Реконструкција, 
асфалтирање и санација градских улица, локалних и 
некатегорисаних путева са санацијом и изградњом 
пратеће инфраструктуре и санацијом клизишта“.   
 
2. Радове из члана 1. ће изводити Д.о.о „Тренд“ 
Зворник, према условима из понуде број: 05-595/20 
од 28.09.2020. године и одредбама појединачног 
Уговора о извођењу радова у складу са Оквирним 
споразумом, број 02-360-45/20 од 07.10.2020.године. 
Обавезују се вршиоци надзора да након извршења 
уговорених радова, доставе Извјештај Надзорног 
органа о реализацији Уговора о јавној набавци у 
Службу за јавне набавке, управљање развојем и 
међународну сарадњу. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-360-45-1-7/20 
2. април  2021. 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 Којић из Локања, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету: 
„Израда пројектне документације за зграду Градске 
управе“ – Лот1 и „Израда пројектне документације – 
надоградња и доградња зграде суда“ – Лот2. 
 
2. Услуге  из члана 1. ће извршити „ACS STUDIO“ 
д.о.о Бања Лука, према условима из понуде, број: 
02-360-1-8/21 од 24.03.2021.године, у року од 20 
календарских дана за сваки Лот, од дана обостраног 
потписивања уговора. Обавезује се вршилац 
надзора да након извршења 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: 02-360-1/21 
14. април  2021. 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 



БРОЈ 7                            Службени гласник града Зворник                               18. мај 2021. 
 

 

15 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          
1. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
мастер инжењер менаџмента, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Набавка услуга аутобуског превоза“.  
 
2. Услуге из члана 1. ће вршити „Euro petrol OIL“ 
Зворник, према условима из понуде број 02-360-10-
1/21 од 20.04.2021. године, у складу са 
појединачним уговорима. 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: 02-360-10/21 
28. април  2021. 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 намирница за кориснике из 
пројекта народне кухиње“. 
 

2. Робу из члана 1. ће испоручивати „M&V group“  
д.о.о. Ораовац - Зворник, према условима из понуде 
број: 36/21 од 21.04.2021. године, три пута у току 
2021.године (април, јули и октобар) у просторије 
Црвеног крста у Зворнику. Обавезује се вршилац 
надзора да након испоручене 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: 02-360-11/21 
28. април  2021. 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. ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ из Зворника, по занимању 
Професор филозофије и социологије, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
пружања услуга: „Набавка информативних услуга 
путем телевизије“. 

2. Услуге из става 1. ће вршити ''Aлтернативна 
Телевизија'' , д.о.о. Гундулићева бр.33, Бања Лука, 
према условима из понуде , број:02-360-13-1/21, од 
01.04.2021. године, континуирано у периоду од  12 
(дванаест) мјесеци од дана обостраног потписивања 
уговора о вршењу услуга.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: 02-360-13-1-1/21 
20. април  2021. 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. ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ из Зворника, по занимању 
Професор филозофије и социологије, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
пружања услуга: „Набавка информативних услуга 
путем телевизије“. 
 
2.Услуге из става 1. ће вршити РТВ ''Подриње'' 
а.д.Кнеза Милоша 3,Лозница , према условима из 
понуде , број:02-360-13-3/21, од 05.04.2021. године, 
континуирано у наредних 12 (дванаест) мјесеци од 
дана обостраног потписивања уговора о вршењу 
услуга.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: 02-360-13-3-1/21 
16. април  2021. 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. Данијел Милошевић из Зворника, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
набавке робе: „Услуге узорковања и анализе 
земљишта“. 
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2. Услуге  из члана 1. ће вршити ПССС 
„ПОЉОСАВЕТ“ д.о.о Лозница, према условима из 
понуде од 21.04.2021. године. Обавезује се вршилац 
надзора да након извршења 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: 02-360-22/21 
23. април  2021. 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 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
1. Одобрава се  JУ Основна Школа ''Свети Сава'' 
Зворник исплата новчаних средстава у износу од 
1.550,00 КМ (словима: једнахиљадапетстотина 
педесет КМ), намјенски за демонтажу и монтажу 
врата на зборници и молерске радове. 
 
2. Средства из члана 1. Овог Закључка обезбједиће 
се са буџетске позиције :412 500- расходи за 
санацију школских објеката, потрошачка јединица 
01190150 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности из буџета за 2021. годину. Средства ће 
се дозначити на жиро рачун синдиката Основне 
школе, број:562-009-00002244-15 НЛБ Развојна 
банка Филијала Зворник. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-400-57/21 
26. април  2021. 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 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
 

1. Одобрава се  JУ ОШ „ Десанка Максимовић “ 
Челопек   исплата новчаних средстава у износу од 
550 КМ (словима:петстотинапедесетКМ),намјенски 
за куповину наставних средстава неопходних за 
извођење наставног процеса у школи у Челопеку. 
 
2. Средства из члана 1. овог Закључка обезбједиће 
се са буџетске позиције: 415200-Грант за школске 
објекте и образовање, потрошачка јединица 

01190150 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности из буџета за 2021.годину. Средства ће 
се исплатити у готовини на благајни Градске управе 
града Зворник. 

 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник.  
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“ 
 
Број: 02-400-61/21 
4. мај  2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 36. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' 
број 5/17) Градоначелник Града Зворника доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Благојевић Марку, дипломираном  инжењеру 
пољопривреде, вјештаку пољопривредне струке, 
извршио процјену пољопривредног земљишта 
власника Радовић Момчила одређује се накнада у 
износу 150,00 КМ. 

 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. Исплата накнаде ће се извршити са конта 
511700 позиција 171801. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службено гласнику Града Зворника''. 
 
Број: 02-400-55/21 
20. април  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 36.Статута града Зворник -
пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број: 5/17) Градоначелник града Зворник, 
д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Симанић Властимиру, дипломираном 
грађевинском инжењеру, вјештаку грађевинске 
струке, који је извршио процјену изграђеног градског 
грађевинског земљишта у Зворнику за спровођење 
лицитације за додјелу у закуп ради постављања 
киоска-за пет процјена, одређује се накнада у износу 
500,00 КМ. 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. Исплата накнаде ће се извршити са конта 
511700 позиција 171801. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-400-56/21 
20. април  2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја 

 

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
Заједнице етажних власника стамбених зграда 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
74/03), Градска управа града Зворник, 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: 05-373-6/21 од 
13.04.20219. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 201 упис промјене лица  
овлашћеног  за  заступање Заједнице етажних 
власника зграде  ''З-13'' која се налази у Улици 
Светог Саве бр.21 у Зворнику, на тај начин што ће 
досадашњем предсједнику Управног одбора 
Љубинку Стјепановићу  и предсједнику Скупштине 
Достанић Петру , престати право  заступања и 
представљање Заједнице етажних власника зграде 
''З-13''   Зворник. 
 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''З-13'' Зворник, ће   заступати предсједник Управног 
одбора Милијана Драгићевић и предсједник 
Скупштине Симић Жељка. 
 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 

Број: 05-373-6/21                                  НАЧЕЛНИК 
13. април  2021. 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: 05-373-7/21 од 
29.04.2021. године, извршило је у регистру 
Заједница етажних власника стамбених зграда у 
регистарском листу број 202 упис промјене лица  
овлашћених  за  заступање   Заједнице етажних 
власника зграде ''B-16'' која се налази у Улици Браће 
Југовића број 20 у Зворнику, на тај начин што ће 
досадашњем предсједнику Скупштине Тимко 
Бранислава предстати право представљања 
Заједнице етажних власника зграде ''Б-16''. 
 
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде 
''Б-16'' Зворник, ће    заступати предсједник Управног 
одбора Недељковић Жељко, а представљати 
предсједник Скупштине  Крсмановић Младен. 
 
Оглас објавити у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 05-373-7/21                                 НАЧЕЛНИК 
29. април  2021. године                     ОДЈЕЉЕЊА 
Зворник                                           Бранко Јашић с.р. 
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