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ПРЕДМЕТ: Одговори на одборничка питања, – доставља се 
 
 
Поштовани, 
 
У прилогу вам достављамо одговоре на одборничка питања са  14.редовне сједнице Скупштине 
града Зворник одржане 14.09.2022. године, у смислу члана 165. Пословника Скупштина града 
Зворник – Пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'', број: 5/17).  
 
Одборник Бојан Јоковић поставио је следеће питање: 
 
''Молим да ми Градска управа да одговор ко су фирме или друга лица којима се уплаћују средства 
са позиција 412500 одржавање уличне расвјете 40.000 КМ и расходи за одржавање шумских 
путева 40.000 КМ?''. Mолим да ми се доставе фактуре или рачуни. 
 
Одговор Одјељења за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја гласи: 
 
Закључно са 28.9.2022. године у овој текућој години за одржавање уличне расвјете је исплаћено 
15.938,21 КМ предузећу ДОО „Монти“ Зворник, а у истом периоду за одржавање шумских путева је 
исплаћено 16.291,67 КМ предузећу ДОО „Пантић-Промет“ Зворник, за изведене радове у МЗ 
Лијешањ (радови на насипању и ваљању сепарисаног шута). 
 
Одборник Бојан Јоковић поставио је следеће питање: 
 

''Такође усмено бих овај пут да питам, када је у питању земљиште на Шћемлији које смо купили у 
сврху прављења дјечијег игралишта , докле смо стигли са тим радовима и када можемо да 
очекујемо њихову реализацију? Сматрам да се не ради о великој инвестицији, а мислим да је 
доста прошло када смо овде донијели одлуку о куповини земљишта за исту.“ Интересовање по 
истом питању у више наврата исказао је и одборник Стево Костић.  

Одговор Одјељења за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја гласи: 
  
У овој текућој години нису планирана средства за изградњу дјечијег игралишта у МЗ Шћемлија. 
У току је израда нацрта буџета за 2023. годину, те ће радови на изградњи и опремању дјечијег 
игралишта на Шћемлији бити уврштени у нацрт буџета за 2023. годину, на основу техничке 
документације која је у припреми. 



 
 
Одборник Бојан Лукић поставио је следеће питање: 
 
„С обзиром, да је опремљен центар за дневне потребе за лица ометена у развоју, тражим одговор 
која је фирма извршила опремање као и остала имена учесника на тендеру. Обзиром да је на реду 
куповина простора за нови вртић исто је питање ко ће опремати и да ли ће бити иста фирма? 
Дакле потребна ми је структура трошкова фирме која је вршила опремање тог објекта?'' 

 
Одговор Службе за јавне набавке гласи: 
 
Поштовани, у вези са Вашем питањем постављеним на сједници скупштине града Зворник 
одржаној дана, 14.09.2022.године а тиче се опремања центра за дневне потребе лица ометених у 
развоју, обавјештавамо Вас да је град Зворник, као уговорни орган дана, 13.12.2021. године, 
покренуо процедуру јавне набавке: „Набавка и монтажа опреме за нови објекат Центра за 
социјални рад у Зворнику“ – отворени поступак. Након расписивања тендера, до дана отварања 
понуда, пристигла је само једна понуда - понуда понуђача „Genex“ д.о.о Зворник, са износом од 
169.807,95 КМ са ПДВ-ом. Након прегледа и оцјене понуде утврђено је да је понуда технички 
прихватљива и са понуђачем «Genex» д.о.о Зворник је закључен уговор на поменути износ, са 
роком испоруке и монтаже од 30 дана. Што се тиче опремања новог објекта вртића, Служби за 
јавне набавке до дана писања овог одговора, није стигао захтјев за покретање процедуре за избор 
добављача, нити је иста покренута. Структура трошкова фирме која је вршила набавку и монтажу 
опреме за нови објекат Центра за социјални рад у Зворнику, Уговорном органу је непозната јер за 
учествовање на тендеру такве информације нису потребне. 

 
Одборник Бојан Лукић поставио је следеће питање: 

 
''Да ли су представници РВИ  донијели саопштење везано за Алумину  на својим органима и ако 
нису ко је писао та саопштења“? 
 
Одговор Градске организације ратних-војних инвалида достављамо у прилогу. 
 
 

 
Прилог: 
 
1. Допис Градске организације РВИ Зворник  

 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
 
 

Зоран Стевановић 


