
ПРИЈЕДЛОГ 
 
На основу чл. 39. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број 5/17), члана 2. ст. 1. и 4. и члана 10. Правилника о начину 
формирања, гласања и одлучивања комисије за јавне набавке („Службени гласник града Зворник“, 
број: 8/17 и 7/22), Скупштина града Зворник на 13. редовној сједници, одржаној    2022. године, 
донијела је  
 

ОДЛУКУ 
о именовању кандидата за комисију за јавне набавке 

 
I 

1) Овом одлуком именују се кандидати за чланове комисије за јавне набавке из реда запослених у 
Градској управи Зворник водећи рачуна да већина кандидата познаје прописе о јавним набавкама, 
да у раду комисије учествују стручна лица правне, економске и техничке струке, те о равномјерној 
заступљености полова. У сврху поштовања начела једнаког третмана, недискриминације, 
транспарентности и обезбјеђења праведне и активне конкуренције, те најефикаснијег коришћења 
буџетских средстава у вези са предметом набавке и његовом сврхом, као кандидати за комисију за 
јавне набаке именују се: 

1. Александар Јевтић, 
2. Горан Писић, 
3. Гордан Јовановић,  
4. Зоран Ђукановић, 
5. Зоран Ерић, 
6. Мирослав Аћимовић, 
7. Младен Николић, 
8. Небојша Бошковић, 
9. Ненад Станковић, 

10. Рада Милићевић, 
11. Раде Савић, 
12. Ружа Остојић, 
13. Сања Перић, 
14. Сања (Е) Перић, 
15. Хариз Мехидић. 

2) За секретара комисије за јавне набавке, именује се Митар Ристановић, самостални стручни 
сарадник за послове јавних набавки у Служби за јавне набавке. 
3) Именовани чланови комисије за јавне набавке из подтачке 1) ове тачке, имају право на накнаду 
у складу са чланом 6. Одлуке о накнадама које припадају одборницима Скупштине града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број 16/16 и 10/17). 

 
II 

1) Између кандидата именованих у претходном члану, Градоначелник ће за сваку набавку 
посебним рјешењем именовати комисију од најмање три члана, односно у случају набавке чија 
процијењена вриједност представља вриједносни разред из члана 14. став (2) и (3) Закона о јавним 
набавкама БиХ, именовати комисију од пет чланова, водећи рачуна да: 

- број чланова буде непаран, 
- најмање један члан комисије посједује посебну стручност у области предмета јавне набавке, 
- равноправност полова буде испоштована. 

2) Истим ријешењем се именују и замјенски чланови комисије, за чије именовање важе исти 
услови из претходног става, а који се ангажују у случају изостанка са сједнице комисије једног или 
више именованих чланова за предметну јавну набавку. 
 

III 
1) Именовани чланови су дужни поступати у складу са Правилником о начину формирања, 
гласања и одлучивања комисије за јавне набавке Градске управе Зворник, те обавезно 
присуствовати сједници комисије за коју су благовремено позвани од стране секретара комисије. 
2) Изузетно од претходног става именовани члан комисије може из оправданих разлога 
одсуствовати са сједнице комисије, али је дужан да обавјести секретара комисије о спријечености 
да присуствује сједници најкасније 24 сата од пријема рјешења о именовању.  
 



 
IV 

Доношењем ове одлуке, ставља се ван снаге Одлука о именовању кандидата за комисију за јавне 
набавке, („Службени гласник града Зворник“, број 3/18). 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“.  
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи, 
којима су дефинисане надлежности Скупштине града и члану 2. ст. 1. и 4. Правилника о начину 
формирања, гласања и одлучивања комисије за јавне набавке, којим је дефинисано да Скупштина 
града Зворник именује канидате за чланове комисије за јавне набавке и секретара комисије за 
јавне набавке. 
 
Разлог за доношење ове одлуке садржан је у члану 10. Правилника о начину формирања, гласања 
и одлучивања комисије за јавне набавке, којим је дефинисано да ће Скупштина града Зворник у 
року од 15 дана од доношења Правилника донијети Одлуку о именовању кандидата за чланове 
комисије за јавне набавке у складу са Правилником. У складу са чланом 6. Одлуке о накнадама које 
припадају одборницима Скупштине града Зворник, накнада утврђена одборнику Скупштине и 
стручном лицу (спољни члан), који учествују у раду као чланови  радних тијела Скупштине, припада 
и члановима повремених радних тијела које именује Скупштина града, Градоначелник, предсједник 
и секретар Скупштине града ради извршавања одређених послова за потребе Скупштине и Градске  
управе. Доношењем ове одлуке врши се њено усклађивање са напријед наведеном одредбом 
Одлуке о накнадама које припадају одборницима Скупштине града Зворник 
 
 
           ОБРАЂИВАЧ        ПРЕДЛАГАЧ 
СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


