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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

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

 

6. септембар 2021. године  
ЗВОРНИК  

година: XXX  
БРОЈ: 12/2021  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 41. и 51. Статута града Зворник - пречишћен 
текст ( ''Службени гласник града Зворник“, број 5/17), 
Градоначелник града Зворник доноси 
 

ОДЛУКУ 
O  ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ 
УЏБЕНИКА ДЈЕЦИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЈЕЦИ 
КОРИСНИКА МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ И ДЈЕЦИ  

ИЗ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА 
 
I 

Доноси се Одлука о додјели новчане помоћи за 
набавку уџбеника дјеци са инвалидитетом школског 
узраста, дјеци корисника материјалне помоћи 
школског узраста и дјеци из хранитељских породица 
школског узраста за школску 2021/2022 годину. 
 

II 
Право на новчану помоћ за набавку уџбеника имају 
дјеца са инвалидитетом школског узраста која се 
налазе на списку ЈУ Центар за социјални рад 
Зворник, дјеци корисника материјалне помоћи 
школског узраста чији се старатељи налазе на 
списку ЈУ Центар за социјални рад Зворник и дјеца 
из хранитељских породицакоја се налазе у 
евиденцији ЈУ Центар за социјални рад Зворник. 

 
III 

ЈУ Центар за социјални рад Зворник доставља 
списакдјеце са инвалидитетом,списак дјеце 
корисника материјалне помоћи и списак  дјеце из 
хранитељских породица Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности који остварују право на 
додјелу новчане помоћи за набавку уџбеника у 
износу од 150,00 КМ за школску 2021/22 школску 
годину. 

IV 
Право на додјелу новчане помоћи за набавку 
уџбеника не могу осварити ученици који су 
остварили право на бесплатне уџбенике од стране 
Министарства просвјете и културе, Министарства 
породице, омладине  и спорта или другог 
Министарства у Влади републике Српске. 

 
V 

Средства за ове намјене су обезбјеђена у оквиру 
буџета за 2021. Годину, буџетска ставка 416100 - 
,,Текуће помоћи за набавку књига за ученике,, 

 
VI 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности градске управе града Зворник. 
 

VII 
Доношењем ове одлуке престаје да Важи одлука о 
додјели уџбеника дјеци са инвалидитетом, дјеци 
корисника материјалне помоћи и дјеци из 
хранитељских породица број 02-022-67/2020 од 
17.07.2020.године. 

 
VIII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-108/21 
14. јул  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи РС („Службани гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 17. Закона о 
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јавним набавкама БиХ („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број: 39/14) и  члана 41. и 51. Статута 
града Зворник - пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), а у складу са 
средствима планираним у Буџету града Зворник за 
2021. годину, Градоначелник града Зворник, доноси:  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

I 
На основу указаних потреба Градске управе Зворник 
врши се допуна Плана јавних набавки Града 
Зворник за 2021. годину, број: 11-052-1-1672-1/20 од 
23.03.2020. године (План набавки).  
 

II 
Допуна Плана набавки је сачињена у складу са 
средствима у Буџету Градске управе Зворник и 
исказаним потребама одјељења и служби у оквиру 
Градске управе Зворник које нису обухваћене 
Планом набавки.  
 

III 
Сви подаци који су обухваћени допунама Плана 
набавки садржани су у табели која је саставни дио 
ове Одлуке. 
 

IV 
Ова Одлука је саставни дио Плана набавки. Сви 
остали подаци Плана набавки за 2021. годину остају 
непромјењени. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Зворник“ и 
на Интернет страници Града Зворник: 
www.gradzvornik.org.  
 
Број: 02-052-1-1672-1/20 
5. јул  2021. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
97/16, 36/19 и 61/21), чл.  41. и 51. Статута  града 
Зворник – Пречишћен текст ("Службени гласник 
Града Зворника" број: 5/17), а у вези са чланом 9. 
Закона о Трезору („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 28/13, 103/15), Градоначелник  доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПОВРАТУ СРЕДСТАВА 

 
I 

Одобрава се поврат новчаних средства у износу од 
1.219,43 КМ, Дејану Јовићу  настањен у Зворнику, 
улица Вука Караџића бр. 207 Зворник, ЈМБ 
0412978183901, на жиро-рачун број: 562-003-
81506475-75, отворен код НЛБ банка а.д. Бања Лука. 
 

 
 

II 
Дејан Јовић се дана 20.07.2021. године, обратио 
Одјељењу за финансије Градске управе Зворник са 
захтјевом за поврат новчаних средстава уплаћених 
на име ренте и накнаде на име уређења градског 
грађевинског земљишта а по рјешењу Одјељења за 
стамбено – комуналне послове и послове 
саобраћаја Градске управе Зворник број: 05-478-
7/2021. од 21.06.2021. године. 

 
III 

1) Увидом у горе поменуто рјешење Одјељења за 
стамбено – комуналне послове и послове 
саобраћаја Градске управе Зворник, којим се мијења 
рјешење број: 50-478-7/2021 од 19.03.2021. године у 
дијелу обрачуна накнада, утврђено је да подносилац 
захтјева из тачке I ове Одлуке има обавезу уплатити 
накнаду на име ренте у износу од 3.016,45КМ, 
умјесто претходно утврђених 3.728,10КМ - врста 
прихода 722412 и накнаду на име уређења градског 
грађевинског земљишта у износу од 2.152,32 КМ 
умјесто претходно утврђених 2.660,10КМ - врста 
прихода 722411. 
2) Увидом у извод Уникредит банке а.д. Бања Лука 
број: 45 од 01.04.2021. године утврђено је да је 
подносилац захтјева на рачун број: 551-028-
00007189-31, на име ренте уплатио износ од 
3.728,10КМ - врста прихода 722412 и накнаду на 
име уређења градског грађевинског земљишта, 
износ од 2.660,10КМ - врста прихода 722411, те се 
захтјев из претходне тачке ове Одлуке уважава, 
разлика на врсти прихода 722412 од 711.65КМ и 
разлика на врсти прихода 722411 од 507,78КМ се 
има уплатити подносиоцу захтјева како је описано у 
тачци I ове Одлуке.               

       
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: 02-430-922/21 
23. јул  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 „Б-7“ Зворник, ЈИБ 4960010150009, 
у износу од 4.000,00 КМ, намјенски за 
суфинансирање реконструкције крова. 
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II 
Средства се одобравају намјенски на име подршке 
реализацији одобреног пројеката на подручју Града 
Зворник. 

 
III 

Заједница етажних власника зграде „Б-7“ обавезна 
је Градској управи доставити извјештај о утрошеним 
средствима из тачке I ове одлукеодмах по 
реализацији предвиђених радова. 

 
IV 

Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се са 
позиције 415200  - Капитални грантови 
(суфинансирање заједничких проеката), 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 „Б-7“, број: 562-009-00001465-24 
отворен код НЛБ Развојне банке, филијала Зворник. 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објaвиће се у „Службеном гласнику града Зворник” 
 
Број: 02-400-104/21 
15. јул  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 
 

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 
који немају дотацију Министарства, и сви ученици 
средњих школа чија је удаљеност до школе преко 4 
км, 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% 
- пратиоци за дјецу ометену 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 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. 
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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 02-022-69/2020 од 
03.08.2020.године. 

 
VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-110/21 
5. август  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, 36/19 и 61/21), 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 
ОДОБРЕЊУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА ПЛАЋЕНО 

ОДСУСТВО 
 

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 
01.07.2021. године до 31.07.2021.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 2021 годину у 
периоду од 01-31.07.2021. 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: 02-022-109/21 
2. август  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 артикала за 
потребе чајне кухиње и одржавање чистоће“ 
објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-
26-3-46/21, дана 15.06.2021. године, пријавили су се 
следећи понуђачи: 
 

1. „Беопром - 076“ д.о.о. Зворник и 
2. „Дефтер“ д.о.о. Сарајево. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених роба „Набавка артикала за 
потребе чајне кухиње и одржавање чистоће“ и 
проведене „е-аукције“ најповољнији понуђач је 
„Беопром - 076“ д.о.о. 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 24.300,00КМ без ПДВ-а. Са 
изабраним понуђачем се закључује Оквирни 
споразум на 2 (двије) године у укупном износу од 
24.300,00КМ без ПДВ-а. Роба ће се испоручивати 
по потреби у току 2021. и 2022. године у року од 3 
дана од писаног налога наручиоца. Плаћање се 
врши у року од 30 дана од дана испостављања 
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: 02-360-27/21 
13. јул  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 
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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 
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 нових тонера, 
мастила и рибона – Лот1 и Набавка канцеларијског 
материјала и папира – Лот2“ објављеном на порталу 
јавних набавки број: 70-1-1-27-3-47/21, дана 
16.06.2021. године, пријавили су се следећи понуђачи 
и то за: 
 
Лот1 - Набавка нових тонера, мастила и рибона: 
 

1. „Copitrade“ д.о.о. Бијељина, 
2. „Intec“ д.о.о. Брчко, 
3. „Екопринт“ д.о.о. Бања Лука, 
4. „Дефтер“ д.о.о. Сарајево, 
5. „План плус“ д.о.о. Зеница, 
6. „Алф-ом“ д.о.о. Бања Лука, 
7. „Оскар“ з.т.р. Зворник. 

 
Лот2 - Набавка канцеларијског материјала 
и папира: 
 

1. „Aero Exclusive“ д.о.о. Сарајево, ПЈ Тузла  
2. „Copitrade“ д.о.о. Бијељина, 
3. „Принт - ГС“ д.о.о. Травник, 
4. „Intec“ д.о.о. Брчко, 
5. „Дефтер“ д.о.о. Сарајево, 
6. „План плус“ д.о.о. Зеница, 
7. „Оскар“ з.т.р. Зворник. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених роба  „Набавка нових тонера, 
мастила и рибона – Лот1 и Набавка канцеларијског 
материјала и папира – Лот2“ и проведене „е-аукције“ 
најповољнији понуђач је „Оскар“ з.т.р. Зворник. 
 

III 
Понуђач из члана ll. ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде. Са 
изабраним понуђачем биће закључен оквирни 
споразум на двије године у укупном износу за ЛОТ1 
- 10.444,45КМ и ЛОТ2 - 26.500,00КМ без ПДВ-а. 
Роба ће се испоручивати по потреби у току трајања 
оквирног споразума, 2 дана по пријему наруџбе. 
Плаћање се врши у року од 60 дана од дана 
испоруке робе по појединачном уговору. 
 

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: 02-360-28/21 
22. јул  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: „Извођење унутрашњих 
радова у Дому здравља Зворник“ објављеном на 
порталу јавних набавки број: 70-1-3-28-3-48/21, 
дана 17.06.2021. године, пријавили су се следећи 
понуђачи: 
 

1. „Unitrade Company“ д.о.о. Бања Лука, 
2. „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево, 
3. „Астра План“ д.о.о. Брчко, 
4. „Genex“ д.о.о. Зворник, 
5. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник, 
6. „Електроцентар Петек“ д.о.о. Тузла и 
7. „Кипарис“ д.о.о. Зворник. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених радова „Извођење 
унутрашњих радова у Дому здравља Зворник“ и 
проведене „е-аукције“ најповољнији понуђач је 
„Genex“ 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 215.454,00КМ без ПДВ-а. Рок 
за извођење радова је 60 дана од дана обостраног 
потписивања уговора. Плаћање се врши по 
испостављању 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: 02-360-29/21 
19. јул  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: „Набавка и одржавање 
веб географског информационог система“ 
објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-
29-3-50/21, дана 24.06.2021. године, пријавили су се 
следећи понуђачи: 
 

1. „MapSoft“ д.о.о. Београд, 
2. Група понуђача: „AMGeosolutions“ д.о.о 

Бања Лука и „Advanced geospatial 
solutions“ д.о.о. Нови Сад, 

3. „GIS Soft“ д.о.о Брчко и 
4. „IQ centar“ Немања Јовић с.п. Бијељина. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених роба  „Набавка и одржавање 
веб географског информационог система“ и 
проведене „е-аукције“ најповољнији понуђач је „IQ 
centar“ Немања Јовић с.п. Бијељина. 
 

 
III 

Понуђач из члана ll. ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене робе доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде. Са 
изабраним понуђачем биће закључен оквирни 
споразум на три године у укупном износу од 
34.500,00КМ без ПДВ-а. Рок за испоруку је 60 
радних дана, а одржавање платформе и техничка 
подршка од 3 године. Плаћање се врши у року од 
30 дана од дана испостављања 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: 02-360-30/21 
5. август  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 водоводног 
бунара за насеља Лупе, Хамзићи и Рамићи“ 
објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-
30-3-51/21, дана 25.06.2021. године, пријавили су се 
следећи понуђачи: 
 

1. „РГ Ресурс“ д.о.о. Зворник и 
2. „Derby Trade“ д.о.о. Брчко. 

 
II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
за набавку оглашених радова „Изградња 
водоводног бунара за насеља Лупе, Хамзићи и 
Рамићи“ и проведене „е-аукције“ најповољнији 
понуђач је „РГ Ресурс“ 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 27.850,00КМ без ПДВ-а. Рок за 
извођење радова је 45 дана од дана увођења 
извођача у посао. Плаћање врши Министарство за 
људска права и избјеглице БиХ и Градска управа 
Зворник (у износу учешћа у пројекту) 30 дана по 
испостављању 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: 02-360-31/21 
4. август  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: „Асфалтирање дионице 
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локалног пута Чалишмани – Радића пут, Клиса – 
ЛОТ1 и Санација главног пута у МЗ Доња Каменица – 
ЛОТ2“ објављеном на порталу јавних набавки број: 
70-1-3-31-3-52/21, дана 30.06.2021. године, пријавио 
се понуђач:      
       

1. „Тренд“ д.о.о. Зворник. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најповољнији јер је за наведене радове доставио 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са 
укупним износом од 85.295,76КМ без ПДВ-а за ЛОТ1 и 
36.895,63КМ без ПДВ-а за ЛОТ2. Рок за извођење 
радова је 45 дана по лоту, од дана увођења извођача 
радова у посао. Плаћање врши Министарство за 
људска права и избјеглице БиХ и Градска управа 
Зворник (у износу учешћа у пројекту) по 
испостављању привремених ситуација. 
 

III 
Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року 
од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се 
подноси Канцеларији за разматрање жалби путем 
Уговорног органа у писаној форми у три примјерка. 
 
Број: 02-360-32/21 
29. јул  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 поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну 
набавку: „Набавка услуга директног ТВ преноса 
емисије „Недељно поподне“ у граду Зворнику“ 
понуду је доставио понуђач:  
 

1. „БН“ РТВ д.о.о. Бијељина. 
 

II 
Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као 
најуспјешнији јер је за набавку оглашених Услуга из 
Анекса II дио Б Закона доставио прихватљиву цијену 
технички задовољавајуће понуде са укупним 
износом од 15.000,00КМ без ПДВ-а. Датум 
емитовања емисије је 12.09.2021. године у времену 
од 1500-1915 часова. Плаћање се врши најкасније 30 
дана након испостављања рачуна/фактуре. 
 

III 
Против ове Одлуке кандидат/понуђач има право на 
жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. 

Жалба се односи Канцеларији за разматрање жалби 
путем уговорног органа у три примјерка. 
 
Број: 02-360-36/21 
30. јул  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 
„Функционисање канцеларије Организације 
старјешина ВРС- ГО Зворник“, делегиран од стране 
Удружења „Организација старјешина ВРС “ ГО 
Зворник, у износу од 2.400 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 
„Организација старјешина ВРС“ ГО Зворник, бр:555-
40000417080-72 Нова банка 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: 02-400-39-8/21 
12. јул  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:                                             
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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 
„Реконструкција Планинасрког дома и стазе“, 
делегиран од стране Планинарско еколошко 
удружење „Корак“ Зворник, у износу од 6.900 
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 Планинарско 
еколошког удружења „Корак“ Зворник, бр:562-009-
81309076-84 Развојна банка 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: 02-400-39-10/21 
2. август  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 250. Закона о општем управном 
поступку ("Службени гласник Републике Српске" 
број 13/02, 87/07, 50/10 66/18),  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 
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА И НАЧЕЛНИКА 

СЛУЖБИ У ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ЗВОРНИК  
 
1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење 
поступка за пријем начелника одјељења и 
начелника служби у Градску управу Града Зворник, 
по Јавном конкурсу број 02-111-63                                                                                                    
/21, објављеном у дневном листу „Глас Српске“ 

17.6.2021. године и „Службеном гласнику Републике 
Српске“ број 56/21, дана 22.6.2021. године у саставу:  
 

1) Зоран Ђукановић, предсједник, 
      Веселин Тијанић, замјеник предсједника, 
2) Мирослав Васић, члан, 
      Милка Павловић, замјеник члана, 
3) Бојан Стевановић, члан, 
      Миладин Томић, замјеник члана,  
4) Миодраг Радић, члан, 
      Далибор Ивановић, замјеник члана, 
5) Немања Мићић, члан, 
      Слађана Милић, замјеник члана. 

 
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: 02-111-63/21 
1. јул  2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу тачке 5. Одлуке о додјели у закуп 
земљишта на градској плажи (''Службени гласник 
Града Зворник''број 11/21) и члана 41.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 СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ 

 
1. У комисију за спровођење  лицитације за додјелу 
у закуп земљишта на градској плажи именују се: 
 

1) Станковић Ненад, предсједник, Симић 
Зорана, замјеник предсједника, 

2) Тијанић Веселин, члан, Стевановић Владан, 
замјеник члана, 

3) Ристић Миладин, члан, Марковић Силвана, 
замјеник члана. 

За записничара комисије се именује Калдесић 
Невена. 
 
2. Задатак  комисије је да  у складу са Одлуком о 
додјели у закуп земљишта на градској плажи 
спроведе лицитацију дана 18.08.2021.године  и 
изврши одабир најповољнијег учесника,  о чему је 
дужна да води записник који ће доставити 
надлежном органу на даље поступање. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а, 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-475-61/21 
21. јул  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 
артикала за потребе чајне кухиње у одржавање 
чистоће“ - отворени поступак, број: 02-360-27/21, у 
саставу: 

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

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

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

4) Хариз Мехидић, члан - Небојша Бошковић, 
замјеник члана, 

5) Зоран Ерић, 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 08.07.2021. 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: 02-360-27/21 
7. јул  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 
нових тонера, мастила и рибона – Лот1 и Набавка 
канцеларијског материјала и папира – Лот2“ - 
отворени поступак, број: 02-360-28/21, у саставу: 

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

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

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

4) Хариз Мехидић, члан - Небојша Бошковић, 
замјеник члана, 

5) Зоран Ерић, 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 09.07.2021. 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: 02-360-28/21 
7. јул  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 
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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: 
„Асфалтирање дионице локалног пута Чалишмани – 
Радића пут, Клиса – ЛОТ1 и Санација главног пута у 
МЗ Доња Каменица – ЛОТ2“ - отворени поступак, 
број: 02-360-32/21, у саставу: 

1) Ненад Станковић, предсједник - Гордан 
Јовановић, замјеник предсједника, 

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

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

4) Небојша Бошковић, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана, 

5) Зоран Ерић, члан - Александар Јевтић, 
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 26.07.2021. 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: 02-360-32/21 
23. јул  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. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине као члан 
Пројектног тима, именује се за вршиоца сталног 
стручног надзора за израду и уградњу металних 
ограда и рампи, 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 вршилац надзора да након извршења 
уговорених 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: 02-360-45-1-9/20 
5. јул  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. ИВАНА ЂОКИЋ МИЛАНОВИЋ из Зворника, 
директорица Туристичке организације Зворник, 
именује се за вршиоца сталног стручног надзора на 
испоруци робе у предмету јавне набавке: „Набавка и 
постављање павиљона у туристичком излетишту у 
Кисељаку“.  
 
2. Робу из члана 1. ће испоручити и поставити 
„Genex“ д.о.о Зворник, према условима из понуде 
број: 02-360-25/21 од 09.06.2021. године, у року од 
30 дана након потписивања Уговора о набавци робе. 
Обавезује се вршилац надзора да након испоруке 
робе, достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за 
јавне набавке, управљање развојем и међународну 
сарадњу.    

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 

 
Број: 02-360-25/21 
7. јул  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 
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1. РАДИВОЈЕ АЋИМОВИЋ из Зворника, 
дипломирани економиста, именује се за вршиоца 
сталног стручног надзора у предмету јавне набавке: 
„Набавка намјештаја и опреме за потребе амбуланте 
на Брањеву“.  
  
2. Робу  из члана 1. ће испоручити „GENEX“ д.о.о 
Зворник, према условима из понуде брoj 02-360-26-
1/21 од 15.06.2021. године у року од 30 дана након 
потписивања Уговора о набавци робе. 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: 02-360-26-1/21 
7. јул  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. ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по занимању 
дипломирани инжењер грађевине, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 
набавке: „Извођење унутрашњих радова у Дому 
здравља Зворник“.  
  
2. Радове из члана 1. ће изводити „GENEX“ д.о.о 
Зворник, према условима из понуде брoj 91/21 од 
13.07.2021. године у року од 60 календарских 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: 02-360-29-1/21 
5. август  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. ВЛАДАН МАТИЋ из Зворника, директор 
Рекреативно-спортског центра Зворник, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне 

набавке: „Набавка и уградња столица за трибине 
Рекреативно-спортског центра у Зворнику“.  
 
2. Радове из члана 1. ће изводити „АНТИЋ“ д.о.о 
Бијељина, према условима из понуде брoj 127/21, у 
року од 15 радних 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: 02-360-33/21 
25. јун  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 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: 01-07-AS-
P/2021, у периоду од 15.07.2021.године до 
14.07.2022.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: 02-360-34/21 
12. јул  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 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““.  
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2. Робу из става 1. ће испоручити „ИТИНЕРИС“ д.о.о 
Тузла, према условима из понуде број: 02-07-AS-
P/21 од 06.07.2021. године, у року од 3 дана, након 
потписивања уговора, за период од 15.07.2021. 
године до 14.07.2022. 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: 02-360-35/21 
12. јул  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 услуга директног ТВ 
преноса емисије „Недељно поподне“ у граду 
Зворнику“. 
 
2. Услуге  из члана 1. ће извршити РТВ „БН“ д.о.о. 
Лазе Костића 146, Бијељина, према условима из 
понуде, број: 02-360-36-1/21, од 26.07.2021. године, 
одмах по потписивању 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: 02-360-36-1/21 
3. август  2021. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник –  
пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), Градоначелник доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ИСПЛАТИ НАКНАДЕ ПРЕДСЈЕДНИЦИМА И 
ЧЛАНОВИМА ПОПИСНИХ КОМИСИЈА  

 
1. Одобрава се исплата накнаде предсједницима и 
члановима пописних комисија именованих 
Рјешењем о именовању комисије за попис имовине 
и обавеза за 2020. годину у Градској управи број: 02-
111-35 од 07.12.2020. године и 02-111-35/2020 од 
14.12.2020. године, у укупном износу од 1,950.00КМ.  

2. Средства из тачке 1. овог закључка ће се 
исплатити у појединачним износима како слиједи: 

 1) Централна пописна комисија: 
- Дарко Цвјетиновић – предсједник – 

250,00КМ, 
- Борко Томић – члан – 100КМ, 
- Саво Михајловић – члан 100КМ, 

  2) Комисија за попис готовине и готовинских 
еквивалената, хартија од вриједности, обавеза, 
потраживања и аванса:  
- Мирослав Јовић – предсједник – 150,00КМ, 
- Ружа Остојић – члан – 100КМ, 
- Мирјана Сејменовић – члан – 100КМ, 

  3) Комисија за попис стамбених објеката, 
пословних објеката и простора саобраћајних и 
осталих објеката: 
- Небојша Бошковић – предсједник – 

150,00КМ, 
- Александар Јевтић – члан – 100КМ, 
- Мирослав Аћимовић – члан – 100КМ, 

  4) Комисија за попис биолошке имовине, 
непроизведене сталне имовине и     
нефинансијске имовине у сталним средствима 
у припреми: 
- Дејан Рибаћ – предсједник – 150,00КМ, 
- Младен Николић – члан – 100КМ, 
- Милисав Ристановић – члан – 100КМ, 

   5)  Комисија за попис постројења и опреме, 
драгоцјености, ситног инвентара, ауто-гума и 
нематеријалне произведене имовине: 
- Драго Милићевић – предсједник – 150,00КМ, 
- Раде Вуковић – члан – 100КМ, 
- Аднан Хаџић – члан – 100КМ, 
- Бојан Савчић – члан – 100КМ.   

  
3. Средства из тачке 1. овог закључка обезбиједиће 
се са позиције 412900 – Остали непоменути расходи 
(стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног 
временена, судска рјешења, репрезентације, 
прекњижавање пореза), 01190240 -– Служба за 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима, из буџета за 2021. годину. 
 
4. За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник, средства ће се исплатити на благајни. 
 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Зворник“. 
 
Број: 02-111-35/21 
20. јул  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) и Одлуке број: 02-022-4/17 од 
14.07.2021 године, Градочачелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ИСПЛАТИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

НАБАВКУ УЏБЕНИКА ДЈЕЦИ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЈЕЦИ КОРИСНИКА 
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ И ДЈЕЦИ ИЗ 

ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА 
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1. Одобравају се средства на име набавке уџбеника 
дјеци са инвалидитетом, дјеци корисника 
материјалне помоћи и дјеци из хранитељских 

породица у укупном износу 12.600 КМ (словима: 
дванаестхиљадашестстотина КМ) и то поименично 
како слиједи: 

 
Рб ШКОЛА - ИМЕ и ПРЕЗИМЕ Годиште  Мјесто 

становања 
Телефон 
контакт 

Разред  Износ 
(КМ) 

 СШЦ ЗВОРНИК      
1. Даниловић( Миле) Дајана 2003 Тршић  

065/637-536 
4/Рбанкарски 
техничар 

150 

2. Хаџић (Фејзо ) Лејла  2004 Зворник  065/439-894 
 

3.Р пословно 
правни техн. 

150 

3. Хаџић (Фејзо) Шејла  2004 Зворник  065/439-894 
 

3.Р пословно 
правни техн. 

150 

4. Хрњић (Сеад ) Шахида 2005 Зворник  065/993-719 2.Р кувар 150 
5. Арнаут ( Емир) Нермин 2005 Глумина 064/401-

6528 
2.Р медицинс 150 

6. Кошарац (Велибор) Јован 2005 Зворник  065/533-648 2.Р медицинс 150 
7. Милетић (Манојло) Нада 2003 Китовнице  065/044-696 4.Р медицинс 150 
8. Савић(Радојко) Милица  2003 Каракај 066/977-123 2.Р медицинс 150 
9. Ћопић( Драган) Давор 2003 Економија  065/526-637 4.Р економск 150 
10. Шијаковић (Жељко) Милош 2005 Зворник   066/546-198 1.Р кувар 150 
11. Павловић (Дражен) Жељана 2005 Зворник 065/889-934 1.Р кувар 150 
       
 СУМА СШЦ     1.650 
 ТШЦ ЗВОРНИК      
1. Видаковић (Мирко )Давид 2005 Табанци  066/375-150 2.Р.тех.др. 

саобраћаја 
150 

2. Милић( Мишо) Божидар  2005 Табанци  066/240-145 2.Р бравар- 
заваривач 

150 

3. Сандић (Војна) Кристијан 2003 Зворник 065/406-550 3.Р бравар 150 
4. Мићић (Борјана) Огњен 2004 Економија  065/803-597 3.Р бравар 150 
5. Стевановић (Драган )Јована 2003 Каракај 065/761-240 3.Р тех. 

поштан.саобр 
150 

6. Симић (Бато) Бранислав 2005 Тршић  056/315-125 2.Р возач 
мот.возила 

150 

 СУМА ТШЦ     900 
       
 ОШ СВЕТИ САВА ЗВОРНИК      
1. Јеврић( Милош) Теодора   Зворник  066/089-466 7.разред 150 
2. Јеврић (Милош )Лука   Зворник  066/089-466 5.разред 150 
3. Ковачевић( Недељко) Кристијан   Зворник 065/953-242 8.разред 150 
4. Бојанић (Љубиша) Марија  Зворник  0038263/424

41 
6.разред 150 

5. Ивановић(Дико)Вук  Зворник  065/619-697 6.разред 150 
6. Бошњаковић ( Нермин) Армин  Зворник  065/767-461 6.разред 150 
7. Бојић (Милисав) Давид   066/435-852 6.разред 150 
8. Вуковић( Владенко) Душан   Пилица  066/729-660 5.разред ПО 150 
9. Томић (Драгиша) Марина  Трновица  065/211-981 9.разред ПО 150 
10. Јовић (Дејан) Марија  Зворник  066/456-777 9.разред 150 
11. Гвоздић (Мирко) Петар  Зелиње  065/890-775 6.разред 150 
12. Хајдуковић( Дарко) Иван   Зворник 064/463-2966 6.разред 150 
13. Фетаховић (Сеад)Енес  Зворник  066/663-787 7.разред 150 
14. Симић (Борис) Марија  Зворник  066/129-178 7.разред 150 
15. Пено (Саша) Андреј  Зворник  056/436-737 7.разред 150 
16. Куртума (Миливоје) Витомир   Зворник  065/902-289 6.разред ПО 150 
17. Пантелић (Жељко) Стефан  Метеризе  065/912-101 8.разред 150 
18. Остојић (Младен) Милица  Зворник  065/680-211 5.разред 150 
19. Ерић (Властимир)Ђорђе  Зворник  066/901-207 8.разред 150 
20. Томић( Драган) Кристина  Зворник  065/541-060 8.разред 150 
21. Томић (Драган )Елена  Зворник  065/541-060 8.разред 150 
22. Ахметовић( Адмир) Ахмет  Јошаница  060/3053246 7.разред 150 
23. Ивановић (Божо) Лука  Зворник 066/131-839 6.разред 150 
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24. Вуковић( Владенко) Драган  Пилица  066/729-660 5.разред ПО 150 
25. Куртума (Миливоје) Гина    Зворник  065/902-289 9.разред ПО 150 
26. Чоњић Николина    8.разред  150 
 СУМА ОШ ЗВОРНИК     3.900 
       
 ОШ ПЕТАР КОЧИЋ КОЗЛУК      
1. Вуковић (Предраг) Маја  Тршић  056/315-203 9.разред 150 
2. Бајић (Радан) Драга  Тршић  066/113-363 5.разред 150 
3. Шакотић (Марко) Кристина  Малешић  065/068-349 6.разред 150 
4. Бајић (Славиша )Сретен   Тршић 066/747-735 9.разред 150 
5. Милић( Драган) Лука  Табанци  065/200-289 8.разред 150 
6. Стевановић (Бато)Кристијан    Тршић  056/315-169 

064/433-
6971 

8.разред 150 

7. Томић ( Мићо)Теодора   Трновица 066/641-127 6. разред 150 
8. Петровић( Горан) Зоран   Тршић  066/978-477 8. разред 150 
9. Јеремић  (Драгомир) Јелена   Табанци  064/443-

4255 
9.разред 150 

       
 СУМА ОШ КОЗЛУК     1.350 
 ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ  

ЧЕЛОПЕК 
     

1. Сарајлић( Зијад) Мелиса   Глумина  064/471-5825 7. разред 150 
2. Ребић  (Ранко) Марија   Каракај  066/754-262 5.разред 150 
3.  Ђорђић( Славиша) Ђорђе   Ораовац  065/420-588  9.разред 150 
4. Суљић   (Сувад) Алмедин  Ђулићи  066/414-847 8.разред 150 
5. Милошевић( Славко) Никша   Економија 065/717-335 8.разред 150 
6. Станкић (Драго) Бранислав  Челопек  066/198-002 7.разред 150 
7. Илић (Дејан )Данијела  Цер  065/563-296 7.разред 150 
8. Костадиновић (Драгомир) Његош  Улице  066/129-883 5.разред 150 
9. Шаин ( Дарко) Жарко  Челопек  066/402-310 6.разред 150 
10. Јовановић (Јела) Марко  Челопек  066/816-627 6.разред 150 
11. Хусејновић (Амир) Амра  Крижевићи  062/692-816 8.разред 150 
12. Арнаут (Зулфедин) Мериса  Глумина  066/150-919 6.разред 150 
13. Илић (Жељко) Ана  Ораовац  056/318-461 6.разред 150 
14. Илић (Жељко)Марија   Ораовац 056/318-461 6.разред 150 
15. Илић  Драгиша Вукашин     Ораовац  065/522-6836 9.разред 150 
16. Суљић  ( Сувад) Селмедин   Ђулићи 060/353-3271 6.разред 150 
17. Станишић (Ненад) Маја  Улице  066/935-001 9.разред 150 
18. Гајић ( Драган) Владимир  Улице  066/961-802 7.разред 150 
19. Михајловић ( Миле) Марко  Јардан  056/261-496 5.разред 150 
20. Хајдаревић ( Исмајил) Асја  Гуштери  066/242-394 5.разред 150 
21. Катић (Љубиша ) Давид  Економија  056/261-416 6.разред 150 
 СУМА ОШ ЧЕЛОПЕК     3.150 
       
 ОШ ВУК КАРАЏИЋ РОЋЕВИЋ      
1. Владимир (Миле)Стјепановић   056/398-640 5.разред 150 
2. Ана( Богдан) Мићић   066/057-034 6.разред 150 
3. Милош (Бојан) Стевановић   065/591-385 7.разред 150 
4. Петра (Миленко) Ђокић   065/600-903 8.разред 150 
5. Жаклина (Зорица) Васић   056/398-065 8.разред 150 
6. Игор (Јован) Филиповић   066/014-286 6.разред 150 
 СУМА ОШ РОЋЕВИЋ     900 
       
 ОШ НИКОЛА ТЕСЛА ПИЛИЦА      
1. Мијић( Раде)  Никола   Пилица  065-901-415 7.разред 150 
2. Вуковић (Владенко) Марија   Доња 

Пилица 
065/068-872 8.разред        

150 
3. Вуковић (Владенко) Дејан   Пилица  065/068-872 4.Разред 150 
       
 СУМА ОШ ПИЛИЦА     450 
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 ОШ ЈОВАН ЦВИЈИЋ ДРИЊАЧА      
1. Милошевић( Вељко) Анђела    065-063-362 8.Разред 150 
2. Селимовић (Сејад) Билал     

 
065/221-045 9.Разред 150 

 СУМА ОШ ДРИЊАЧА     300 
       
 СВЕ УКУПНО НОВЦА      12.600 

 
2. Средства из тачке 1. овог закључка исплатиће се 
са буџетске позиције: 416100 –„ Текуће  помоћи за 
набавку књига за ученике“. 
Средства ће се обезбједити на благајни градске 
управе града Зворник и додијелиће се у школи на 
дан: 13.08.2021.године. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник  и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-131/21 
12. август  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) и Одлуке број: 02-022-4/17 од 
14.07.2021 године, Градочачелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК - ДОДАТНИ СПИСАК 
О ИСПЛАТИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

НАБАВКУ УЏБЕНИКА ДЈЕЦИ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЈЕЦИ КОРИСНИКА 
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ И ДЈЕЦИ ИЗ 

ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА 
 

1. Одобравају се средства на име набавке уџбеника 
дјеци са инвалидитетом, дјеци корисника 
материјалне помоћи и дјеци из хранитељских 
породица у укупном износу 900 КМ (словима: 
деветстотина КМ) и то поименично како слиједи: 

 
Рб ШКОЛА - ИМЕ и ПРЕЗИМЕ Годиште  Мјесто 

становања 
Телефон 
контакт 

Разред  Износ 
(КМ) 

 СШЦ ЗВОРНИК      
1. Готовац (Игор) Валентина 2003 Китовнице  

066/410-010 
4Р 
медицинска 

150 

2. Петровић (Драган) Миле 2003 Табанци  065/915-524 4Р 
медицинска 

150 

3. Јовановић (Раде) Борис 2002 Скочић  38164/0203-
391 

3Ртуристичка 150 

 СУМА СШЦ     450 
 ТШЦ ЗВОРНИК      
1. Стевановић(Драган)Дарко 2004 Тршић  066/609-460 3Р Бравар  150 
 СУМА ТШЦ     150 
 ОШ СВЕТИ САВА ЗВОРНИК      
1. Радић (Слободанка )Николина   Зворник  065/991-725 9.разред 150 
 СУМА ОШ ЗВОРНИК     150 
 ОШ ПЕТАР КОЧИЋ КОЗЛУК      
1. Стјепановић (Љубинка)Јована  Табанци  066/962-414 9.разред 150 
 СУМА ОШ КОЗЛУК     150 
 СВЕ УКУПНО НОВЦА       900 

 
Укупно новца: 900 КМ (словима: деветстотина КМ) 
за 6 ученика који су накнадно пријављени. 
 
2. Средства из тачке 1. овог закључка исплатиће се 
са буџетске позиције: 416100 –„Текуће  помоћи за 
набавку књига за ученике“. 
Средства ће се обезбједити на благајни градске 
управе града Зворник. 
 
3.  За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије града Зворник  и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 

Број: 02-400-131-1/21 
17. август 2021. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 

На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Oдбојкашком 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 4.000,00 КМ, 
на име суфинансирања трошкова организације 
турнира на пијеску. 
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2. Средства исплатити са позиције 412700 - Расходи 
за стручне услуге за Зворничко културно љето и 
обиљежавање значајних датума, потрошачка 
јединица 01190120 – Кабинет Градоначелника из 
буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Одбојкашког  клуба „Дрина“ број: 562-009-00002333-
39 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-45/21 
8. јул  2021. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА  

РЕГИОНАЛНОМ КИНОЛОШКОМ УДРУЖЕЊУ 
„КАНИС“ ЗВОРНИК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Регионалном 
кинолошком удружењу „Канис“ Зворник у износу од 
2.500,00 КМ, на име суфинансирања организације 
Међународне изложбе паса. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант 
за финансирање спортских организација (спортске 
манифестације), потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2021.годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Регионалног кинолошког удружења „Канис“ Зворник 
број: 562-009-81321756-68. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-41/21 
14. јун  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „ОБИЛИЋ“ 

 
1. Одобравају се новчана средства  Боксерском 
клубу „Обилић“ из Зворника у износу од 3.000,00 КМ, 
на име финансијске подршке у акцији ширења 
чланства, формирања чланских карти и званичног 
чланства у клубу са циљем промоције бокса у граду 
Зворнику. 

2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација – спортска 
резерва – oдржавање турнира, потрошачка јединица 
01190150 - Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Боксерског клуба „Обилић“ број: 555-000-00426398-
60. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-47/21 
21. јул  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ДРИНА - ПРИНЦИП“ 
 
1. Одобравају се новчана средства  Кошаркашком  
клубу „Дрина - Принцип“ из Зворника у износу од 
5.000,00 КМ, на име финансирања трошкова 
припрема за такмичарску сезону у Првој лиги 
Републике Српске. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање спортских организација, потрошачка 
јединица 01190150 - Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Кошаркашког клуба „Дрина - Принцип“ број: 562-009-
81288904-72. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-66-48/21 
27. јул  2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Брањево“ у износу од 3.500,00 КМ, на име 
суфинансирања трошкова куповине косачице за 
кошење фудбалског терена.  
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - 
Грантови МЗ - текуће одржавање, потрошачка 
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јединица 01190170 - Одјељење за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја, из буџета 
за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Брањево“ број: 562-009-
81092641-71. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-66-30/21 
12. април  2021. године             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Фудбалском 
клубу „Дрина“ Зворник у износу од 36.500,00 КМ, на 
име финансијске помоћи за исплату стипендија и 
осталих пратећих трошкова клуба. 
 
2. Новчана средства у износу 36.500,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за финансирање спортских 
организација,потрошачка јединица 01190150 - 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, из 
буџета за 2021. годину. 
  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Фудбалског клуба „Дрина“  Зворник број: 555-006-
00190888-39. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 

Број: 02-66-49/21 
27. јул  2021. године                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства „Српској 
православној црквеној општини  Челопек“ у износу 
од 10.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
обнове порте. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - 
Грантови МЗ - текуће одржавање, потрошачка 
јединица 01190170 – Одјељење за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја из буџета 
за 2021. годину. 

3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Српске 
православне црквене општине Челопек број: 571-
100-00000300-89. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-70/21 
19. мај  2021. године                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  ЈУ Рекреативно-
спортски центар „Зворник“ из Зворника у износу од 
3.500,00 КМ, на име финансирања трошкова 
припремних радова за уградњу столица на 
трибинама. 

 
2. Новчана средства у износу 3.500,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 415200 - Грант за РСЦ Зворник, 
потрошачка јединица 01190150 - Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2021. годину. 

  
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун ЈУ 
Рекреативно-спортски центар „Зворник“ број:554-
012-00000165-17. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-93/21 
1. јул  2021. године                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Српској 
православној црквеној општини  Шепак“ у износу од 
6.000,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
уређења ограде око црквене порте. 

 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - 
Грантови МЗ - текуће одржавање, потрошачка 
јединица 01190170 – Одјељење за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја из буџета 
за 2021. годину. 
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3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Српске 
православне црквене општине Шепак број: 562-009-
81320996-20. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 
Број: 02-400-100/21 
9. јул 2021. године                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Удружењу „Нова 
Свјетлост“ из Козлука, Зворник у износу од 3.000,00 
КМ, на име финансијске подршке културној 
манифестацији Козлучки сусрети  '21. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање културних манифестација, 
потрошачка јединица 01190150 – Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Удружења „Нова Свјетлост“ број :161-000-02473300-
29. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-102/21 
14. јул 2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одобравају се новчана средства  Удружењу 
архивских радника Републике Српске из Бања Луке  
у  износу од 2.000,00 КМ, на име суфинансирања 
трошкова објављивања књиге „Историјска улога 
Српске цркве у чувању народности и стварању 
државе“. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
финансирање културних манифестација, 
потрошачка јединица 01190150 – Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, из буџета за 
2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 

Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Удружења  архивских радника Републике Српске 
број :562-099-00000871-15. 

  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-103/21 
14. јул 2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства Савјету Мјесне 
заједнице Kрижевићи у износу од 500,00 КМ, на име 
новчане помоћи за организацију прославе поводом 
дана Мјесне заједнице Крижевићи. 
 
2. Средства исплатити са позиције 412900 - Расходи 
по основу репрезентације, потрошачка јединица 
01190110 - Стручна служба Скупштине града, из 
буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства исплатити са благајне Градске 
управе. 
 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-105/21 
16. јул 2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Српској 
православној црквеној општини  Роћевић“ у износу 
од 1.500,00 КМ, на име суфинансирања трошкова 
реконструкције крова. 
 
2. Средства исплатити са позиције 415200 - Грант за 
СПЦ Зворник , потрошачка јединица 01190120 – 
Кабинет Градоначелника из буџета за 2021. годину. 
 
3. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Српске 
православне црквене општине Роћевић број: 554-
012-00000355-29. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-106/21 
19. јул 2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  „Градској 
борачкој организацији Зворник“ из Зворника у износу 
од 400,00 КМ, на име суфинансирања тошкова 
одласка екипе РВИ у Прњавор на такмичење Куп 
Републике Српске у риболову. 
 
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 закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун Градске 
борачке организације Зворник: 562-009-00000235-
28. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 
 
Број: 02-400-109/21 
26. јул 2021. године                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
 
На основу чл. 41. и 51. Статута  града Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ 
број: 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Одобравају се новчана средства  Синдикату Дома 
здравља Зворник у износу од 1.500,00 КМ, на име 
финансијске помоћи за одлазак радника на 
Медицинијаду у Теслић. 
 
2. Новчана средства у износу 1.500,00 КМ 
обезбиједиће се са позиције буџетска резерва. 
Средства са буџетске резерве реалоцирати на 
позицију 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 закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. Средства уплатити на жиро рачун 
Синдиката Дома здравља Зворник број: 552-020-
00018552-75. 
  
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Зворник". 

 

Број: 02-400-117/21 
29. јул 2021. 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. Радовић Мињи, грађевинском инжењеру, 
вјештаку грађевинске струке, који је извршио 
процјену пословног простора бивше књижаре у 
згради ''Змајевац'' објекат Б одређује се накнада у 
износу од 300,00 КМ, 
 
2. За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. 
 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службено гласнику града Зворника''. 
 
Број: 02-430-966/21 
4. август 2021. 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. Симанић Властимиру, дипломираном 
грађевинском инжењеру, вјештаку грађевинске 
струке, који је извршио процјену земљишта у 
Зворнику на градској плажи за спровођење 
лицитације за додјелу у закуп ради постављања 
љетне баште, одређује се накнада у износу 2 00,00 
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: 02-430-967/21 
4. август 2021. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 
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