СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Скупштина општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
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На основу члана 42. став 1. под и) Пословника о раду
Скупштине општине Зворник (“Службени гласник
општине Зворник” број: 8/05 и 5/06) Комисија за
статутарна питања и прописе СO Зворник, на сједници
од 11. фебруара 2010. године, утврдила је нови
Пречишћени текст Одлуке о административним таксама
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 2/09, 10/09,
и 17/09) у којем је означен дан ступања на снагу
наведене Одлуке.
Број: 01-022-10/10
ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Датум: 11.02.2010. године ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА
И ПРОПИСЕ
Драган Риђошић, с.р.
ОДЛУКA
О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
- Пречишћен текст Члан 1.
Овом одлуком прописује се и утврђује наплата
општинске административне таксе за списе и радње у
управним и другим стварима у поступку код органа
локалне самоуправе Административне службе општине
Зворник.
Члан 2.
Предмети и радње за које се плаћа такса као и висина
таксе утврђују се таксеном тарифом која је саставни
дио ове одлуке.
Члан 3.
У рјешењу или другој исправи за коју се такса плаћа
мора се означити да је такса плаћена, у којем износу и
по којем тарифном броју.
Члан 4.
Списи и радње у поступцима који се воде по службеној
дужности не подлијежу такси.
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година: XIX
БРОЈ: 1/2010
Члан 5.
Од плаћања такса ослобођени су:
1. Република, општина, град и њихови органи;
2. фондови у области образовања, науке,
културе, физичке културе и социјалне заштите;
3. правна лица у области физичке културе, осим
спортских организација у којима су учлањени
професионални спортисти;
4. организације Црвеног крста;
5. правна лица основана ради борбе против
алкохолизма, рака и дистрофије -за списе и
радње у вези са вршењем те дјелатности;
6. правна лица основана за заштиту лица са
физичким и психичким недостацима и
поремећајима за списе и радње у вези са
вршењем те дјелатности;
7. савез глувих и савез слијепих и њихове
организације у пословима и вези са
рехабилитацијом глувих и слијепих;
8. инвалидске организације, осим у пословима у
вези са вршењм привредне дјелатности;
9. инвалиди рата и инвалиди рада, дјеца која су
уживаоци инвалиднине до навршених 26
година живота за списе и радње у вези са
школовањем у свим школама;
10. инвалиди који су ослобођени плаћања
годишњих накнада за употребу моторних
возила у поступку стручног прегледа тих
возила ради регистрације;
11. грађани - за пријаву на конкурс за заснивање
радног односа - за списе и радње у вези са
остваривањем и заштитом права из радног
односа;
12. чланови породице погинулог – несталог борца,
којем је признат статус по Закону о правима
бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца и лице које је било у
заробљеништву за све списе и радње осим
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списа и радњи у вези обављања
предузетничке дјелатности и овјере уговора и
пуномоћја за непокретну и покретну имовину;
ученици и студенти за све списе и радње у
вези са школовањем;
ватрогасна друштва и ватрогасне јединице;
страна
дипломатска
и
конзуларна
представништва
у
дипломатским
и
конзуларним пословима под условом
реципроцитета;
грађани који поклањају своју имовину у корист
Републике или се одричу права власништва
као и за пренос власништва;
предлози, пријаве и други поднесци у општем
интересу;
молбе за помиловања и рјешења по тим
молбама;
списи и радње у поступку за повраћај
неправилно наплаћених дажбина;
списи и радње у поступку за састављање и
исправку бирачких спискова и спискова за
кандидовање;
списи и радње у поступку усвојења и у
поступку за постављање стараоца;
све врсте пријава и прилога уз њих за разрез
пореза грађана, смањење катастарског
прихода због елементарних непогода,
штеточина и за остваривање Законом
признатих пореских олакшица;
списи и радње за додјелу социјалне помоћи и
за остваривање других облика социјалне
заштите;
списи и радње у поступку за остваривање
права бораца;
списи и радње у поступку за остваривање
права инвалида;
списи и радње у поступку остваривања права
ватрогасних друштава и њихових јединица;
списи и радње у поступку за остваривање
права носилаца одликовања;
списи и радње у поступку за остваривање
права на додатак за дјецу;
списи и радње у вези са пријемом поклон пакета од добротворних организација из
иностранства, ако су упућени добротворним
организацијама у Републици Српској;
списи и радње у вези са војном обавезом;
списи и радње у вези са признавањем права
на повлашћену вожњу грађанима којима то
право припада по важећим прописима;
списи и радње у поступку подржављења
некретнина по основу национализације,
експропријације, арондације, комисације и
других видова подржављења;
списи и радње у поступку остваривања пречег
права куповине некретнина у корист државе;
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34. оргинали диплома, сведочанстава и других
исправа о завршеном школовању или
класификацији, осим њихових дупликата и
превода;
35. списи и радње у вези са заштитом споменика
културе;
36. списи и радње у поступку за сахрану умрлих;
37. рјешења о одобравању обављања занатскопредузетничке дјелатности и уписа у регистар
превозника лица или ствари.
Члан 6.
Таксе се плаћају у административним таксеним
маркама јединствене емисије (у даљем таксту: таксене
марке).
Таксене марке издају се у апоенима од 1, 2, 5, 10 и 50
КМ.
Ако је прописана такса у већем износу од 100 КМ, такса
се плаћа у готовом новцу на благајни буџета или
налогом за пренос на рачун буџета општине Зворник.
Члан 7.
За све случајеве везане за наплату и повраћај таксе
које нису предвиђени овом одлуком, примјењиваће се
одредбе Закона о административним таксама и
накнадама, ''Пречишћен текст'' (''Службени гласник
Републике Српске'', број 8/09).
ТАРИФА
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
I - ПОДНЕСЦИ
Тарифни број 1.
За захтјеве, молбе, предлоге, пријаве и друге поднеске
ако овом тарифом није прописана друга такса плаћа се
...................................................................................... 2 КМ
Напомена:
1. Такса по овом тарифном броју не плаћа се за
накнадне поднеске којима странка захтјева само брже
поступање по раније поднијетом захтјеву.
2. Такса по овом тарифном броју не плаћа се за
захтјеве за Накнадни упис имена дјетета у МКР,
Накнадни упис у МКР, Накнадни упис чињенице
држављанства у МКР, Промјену личног имена у МКР,
КД и МКВ, Исправку погрешно уписаних података у
МКР, КД, МКВ и МКУ, Накнадни упис у МКВ, Накнадни
упис у МКУ, Увјерење о чињеницама о којима се не
води службена евиденција и Увјерење о издржавању за
иностранство.''
Тарифни број 2.
За жалбу против рјешења плаћа се ......................... 7 КМ
II – Р Ј Е Ш Е Њ А
Тарифни број 3.
За сва рјешења за које није прописана посебна такса
плаћа се .................................................................... 10 КМ
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Напомена:
Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више
лица такса по овом тарифном броју плаћа се
онолико пута колико има лица којима се
рјешење уручује.
За рјешења донета по жалбама не плаћа се
такса.

III - УВЈЕРЕЊА
Тарифни број 4.
- За увјерења која издају органи управе плаћа се...5 КМ
- За изводе из матичних књига (МКР, МКВ и МКУ). 5 КМ
- За изводе из МК који се користе пред иностраним
органом ................................................................. 30 КМ
- За увјерења о слободном брачном стању за
склапање брака пред иностраним органима ..... 30 КМ
- За упис страних држављана у матичну књигу рођених
и држављана БиХ ............................................... 40 КМ
- За упис БиХ држављана на основу извода из матичне
књиге иностраних органа .................................... 10 КМ
- За превођење пресуде иностраних органа ....... 10 КМ
- За издавање смртовнице .................................... 10 КМ
Тарифни број 5.
За дупликат исправе о завршеном школовању или
стручној квалификацији плаћа се ............................. 7 КМ
Тарифни број 6.
За увјерења којима се доказује поријекло и вриједност,
количина и каквоћа или здравствена исправност робе
плаћа се ...................................................................... 7 КМ
Напомена:
Ова такса не плаћа се на иностране поштанске
декларације које прати спроводни лист.
IV – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ, ПРЕВОДИ
Тарифни број 7.
За овјеру потписа, рукописа и преписа плаћа се:
1. За овјеру сваког потписа ............................... 5 КМ
2. За овјеру аутентичности рукописа или за овјеру
преписа од сваког полутабака оргинала
.......................................................................... 4 КМ
-

до 5 комада плаћа се по једном комаду ------- 4 КМ
преко 5 комада плаћа се по једном комаду – 2 КМ

3. За излазак на терен ради овјере плаћа се ... 5 КМ
Напомена:
1. Под полутабаком подразумјева се лист хартије
од двије стране нормалног канцеларијског
формата или мање.
2. Ако је рукопис, односно препис чија се овјера
врши на страном језику плаћа се двострука такса
из тачке 2. овог тарифног броја.
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Тарифни број 8.
За овјеру превода плаћа се ...................................... 5 КМ
Тарифни број 9.
За овјеру уговора плаћа се:
- до 500 КМ уговорене вриједности................10 КМ
- од 501 КМ до 1.000 КМ .................................15 КМ
- од 1.001 КМ до 1.500 КМ ..............................20 КМ
- преко 1.500 КМ...............................................25 КМ
- ако вриједност уговора није одређена.........30 КМ
- за овјеру потписа на уговору о јемству..........5 КМ
- за уговор о закупу као основа за утврђивање
таксе, узима се вриједност годишње закупнине,
- свака измјена садржине уговора у таксеном
погледу сматра се новим уговором,
- за овјеру продужења уговора плаћа се 50% од
таксе (из овог тарифног броја).
Тарифни број 10.
За преписивање службених аката или докумената који
се врше код органа:
1. Кад преписивање врше заинтересована лица
од полутабака оргинала плаћа се ..............5 КМ
2. Кад преписивање врши орган од полутабака
оргинала плаћа се........................................7 КМ
Напомена:
Важе одредбе тачке 1. напомене уз тарифни број 7.
Тарифни број 11.
За преводе са једног на други језик:
1. Ако текст оргинала не прелази 100 ријечи
плаћа се .....................................................12 КМ
2. Ако текст оргинала садржи више од 100 речи
плаћа се од сваког цијелог или започетог
полутабака превода ..................................20 КМ
Напомена:
Важе одредбе тачке 1. напомене уз тарифни број 7.
V – ГРАЂЕВИНСКЕ ТАКСЕ
Тарифни број 12.
За издавање урбанистичке сагласности плаћа се
.................................................................................... 25 КМ
За издавање водопривредне сагласности плаћа се
.................................................................................... 50 КМ
За издавање водопривредне дозволе плаћа се
.................................................................................... 50 КМ
За издавање еколошке дозволе плаћа се
.................................................................................... 40 КМ
Напомена:
Такса из овог тарифног броја плаћа се и на
урбанистичку сагласност за подизање привремених
објеката.
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Тарифни број 13.
За издавање протокола регулационе или грађевинске
линије:
1. За једну улицу плаћа се ............................20 КМ
2. За више улица плаћа се ...........................40 КМ
Напомена:
За обнову регулационог поља плаћа се 70% од
одговарајуће таксе по овом тарифном броју.
Тарифни број 14.
За акт којим се одобрава подизање хидротехничких
постројења у циљу кориштења водених снага:
1. За поточна постројења (мале електричне централе,
воденице, баљарнице, стругаре и млинове):
а) до 500 КС плаћа се..........................................10 КМ
б) од 500 – 1.000 КС плаћа се .............................15 КМ
ц) преко 1.000 КС плаћа се .................................20 КМ
2. За уређаје за водоводе, наводњавање и мелиорацију
као и друге водозахвате:
а) до 2.000 литара капацитета у једној секунди плаћа
се .......................................................................... 10 КМ
б) преко 2.000 литара капацитета у једној секунди
плаћа се ............................................................... 20 КМ
За рјешења којим се одобрава подизање постројења са
акумулацијама плаћа се такса из тачке 1. односно тачке
2. овог тарифног броја увећана за 50 %.
Тарифни број 15.
За одобрење за грађење плаћа се такса према
вриједости објекта 0,05% (процента) или 0,5‰
(промила).
Напомена:
Такса по овом тарифном броју не може износити више
од 10.000 КМ.
Тарифни број 16.
За одобрење за употребу плаћа се такса према
вриједности објекта 0,05% (процента) или 0,5‰
(промила).
1.
2.

1.

Напомена:
Уз овај тарифни број важи напомена уз
тарифни број 15.
Такса из овог тарифног броја не односи се на
објекте за чији је преглед ради добијања
дозволе за пуштање у рад прописана посебна
такса у тарифном броју ове таксене тарифе.
Тарифни број 17.
За
технички
преглед
машинских,
електромашинских, радио и ПТТ уређаја,
производних и других постројења која по
постојећим прописима подлијежу обавезном
прегледу ради добијања одобрења за

2.
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употребу плаћа се такса по радном часу
..............................................................10 КМ
За технички преглед моторних возила плаћа
се ............................................................7 КМ

VI – САОБРАЋАЈ
Тарифни број 18.
На захтјев за полагање возачких испита плаћа се
општинска такса .................................................. 7 КМ
Тарифни број 19.
На захтјев грађана за добијање сагласности за увоз и
куповину моторних возила плаћа се општинска такса и
то:
- на путничко возило до 1200 цм3...............50 КМ
- на путничко возило од 1200-1500 цм3.....60 КМ
- на путничко возило преко 1500 цм3.........80 КМ
- на теретна моторна возила, укључујући
и приколице по тони носивости................60 КМ
- за комби возила до 10 сједишта ............200 КМ
- за аутобусе до 35 сједишта ....................300 КМ
- за аутобусе преко 35 сједишта ..............400 КМ
Тарифни број 20.
За издавање рјешења о испуњавању услова за
обављање јавног превоза лица и ствари –лиценце,
плаћа се такса:
1. За лиценцу ''Б'' - обављање линијског или
ванлинијског превоза лица на територији
општине ...................................................40 КМ
2. За лиценцу ''Ц'' - обављање превоза ствари
унутар БиХ ...............................................40 КМ
3. За лиценцу ''Д'' - обављање такси превоза
...................................................................20 КМ
4. За лиценцу ''Е'' - обављање превоза за
властите потребе......................................40 КМ
5. За лиценцу за моторно возило за превоз лица
и ствари.....................................................15 КМ
6. За лиценцу за прикључно возило којим се
обавља превоз ствари..............................10 КМ
7. За издавање легитимације возача...........10 КМ
Тарифни број 21.
За издавање рјешења којим се одобрава упис пловног
објекта у регистар плаћа се:
1. Чамци за привредне сврхе (превоз ствари,
риболов, вађење пјеска, шљунка, камена и за
потребе земљорадника и слично)...........50 КМ
2. Чамци за непривредне сврхе (разоноду, спорт,
рекреацију и сл).........................................20 КМ
3. Чамци, продужење регистрације..............20 КМ
VII – ОСТАЛЕ ТАКСЕ
Тарифни број 22.
За списе и радње у поступку уписа у регистар етажних
власника станара плаћају се административне таксе:
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Број 1
1.
2.
3.
4.

Службени гласник општине Зворник
за упис оснивања заједнице у регистар...30 КМ
за упис статусне промјене.........................15 КМ
за упис промјене лица овлаштених
за заступање................................................5 КМ
за извод из регистра или увјерење о подацима
из регистра...................................................5 КМ

Тарифни број 23.
За вјенчање плаћа се такса:
- ванредно заказана вјенчања....................70 КМ
- страни држављани..................................150 КМ
- изван сале за вјенчање..........................100 КМ
- за грађане из других општина, који немају
боравиште у Зворнику увећава се за 50%.
Тарифни број 24.
За издавање потврде о издржавању
у иностранству....................................................20 КМ
За кућну листу за Д.Д. у иностранству..............30 КМ
За потврду о пријему новца плаћа се:
- до 100 КМ примљеног новца.....................5 КМ
- од 101 – 201 .............................................10 КМ
- од 201 – 300 .............................................15 КМ
- од 301 – 400 .............................................20 КМ
- од 401 – 500 .............................................25 КМ
- преко 500 КМ ...........................................30 КМ
-

Тарифни број 25.
За израду рјешења о промјени имена или
презимена ...............................................40 КМ
За израду рјешења о исправци грешке у
Матичним евиденцијама.........................10 КМ
За израду рјешења о накнадном упису у МКР,
МКВ и МКУ ..............................................10 КМ
За кориштење предмета из Архиве.........5 КМ

Тарифни број 26.
За разматрање свршених списа органа плаћа се....7 КМ
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о административним таксама општине Зворник број: 01022-11/09 од 24.02.2009. године.
Члан 9.
Ова Одлука ступила је на снагу 13. марта 2009. године,
14. августа 2009. године и 08. јануара 2010. године.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана
101. и 108. Пословника Скупштине општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 8/05, 5/06 и
4/09) а након усвајања Приједлога одлуке о усвајању
буџета општине Зворник за 2010. годину, Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 29.12.2009.
године, донијела је

25. фебруар 2010.
ЗАКЉУЧАК

I
Да Начелник општине формира стручну комисију за
контролу трошења средстава буџета општине у свим
јавним установама које се дјелимично или у потпуности
финансирају из буџета општине Зворник.
II
Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-4/10
Датум: 21.01.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

Након сравњења са изворним текстом, утврђено је да
се у Одлуци о погребној дјелатности и уређивању
гробаља на подручју општине Зворник (''Службени
гласник општине Зворник'', број: 7/09) поткрала грешка,
те се на приједлог Комуналне полиције даје следећа
ИСПРАВКА
-

у члану 48. став 1. тачка 18. умјесто броја ''43'',
треба да стоји број ''42'',
у члану 48. став 1. тачка 19. испред броја ''44'',
треба да стоји ''43 и''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК

Број: 01-022-8/10
Датум: 05.02.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(„Службени гласник општине Зворник“ број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09), Закључка
Скупштине општине Зворник број: 01-022-69/09 од
30.04.2009. године и Одлуке о измјенама и допунама
Одлуке о утврђивању висине основне плате и других
права из радног односа функционера општине Зворник
(„Службени гласник општине Зворник“ број: 17/09)
Начелник општине, д о н о с и:
ОДЛУКУ О УВОЂЕЊУ МЈЕРА ШТЕДЊЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се увођење мјера за
ублажавање негативних ефеката свјетске економске
кризе на општину Зворник, са елементима штедње у
Административној служби општине Зворник и јавним
установама и предузећима од локалног интереса на
подручју општине Зворник.
Члан 2.
Уводе се следеће мјере штедње:
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Број 1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Службени гласник општине Зворник
Смањује се плата функционерима Општине
Зворник у износу од 15%, Начелницима
одјељења, Секретару СО Зворник, Шефу
кабинета, Шефовима служби и свим
запосленима у АСО Зворник који имају
примања већа од 850,00 КМ у износу од 10%,
свим осталим запосленима у АСО Зворник
који имају примања мања од 850,00 КМ у
износу од 5%, почев од 01.01.2010. године.
Налаже се директорима/руководиоцима јавних
установа и предузећа да у својим установама
и предузећима смање плате свим
запосленима који имају већа примања од
850,00 КМ за 10% и свим осталим
запосленима који имају примања мања од
850,00 КМ у износу од 5%, почев од
01.01.2010. године и о томе извјесте
Начелника општине Зворник.
Укида се право на дневницу током службеног
путовања свим запосленима у АСО Зворник,
из ове одлуке изузимају се возачи којима се
дневница смањује за 35%. Задужује се
Одјељење за финансије и Одјељење за општу
управу да прати поштовање правилника о
обрачунавању
дневнице.
Налаже
се
директорима/руководиоцима јавних установа и
предузећа да у својим установама примјене
исту одлуку.
Укида се право на репрезентацију свим
запосленима у АСО Зворник, из ове одлуке
изузимају се функционери Општине Зворник.
Задужују се Директори/руководиоци јавних
установа и предузећа да примјене исту одлуку
те у својим извјештајима истакну резултате
уштеде. Задужује се Одјељење за финансије
да прати поштовање одлуке и да у случају
непоштовања извјести Начелника општине.
Задужују се Одјељење за финансије да, у
сарадњи са ресорним одјељењем, изврши
процјену наплативости свих потраживања и
процјену плативости обавеза, те да се у
складу са резултатом анализе предузму мјере
наплате потраживања, односно утврђивања
терминског распореда наплате потраживања.
Укида се накнада за рад у комисијама и
радним тијелима запосленима у АСО Зворник
у редовно радно вријеме, накнада за
обављање надзора по службеној дужности као
и накнада за прековремени рад, уколико се уз
сагласност Начелника одјељења или Шефа
службе призна прековремени рад запослени
може искористити право на слободне дане.
Забрањује се и укида могућност одласка на
семинаре и едукације за које се плаћа
партиципација свим запосленима у АСО

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

25. фебруар 2010.

Зворник сем у изузетним ситуацијама када
Начелник општине треба одобрити одлазак.
Задужују се Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја и Одјељење за
финансије да размотри могућност уштеде
трошкова електричне енергије коју прави јавна
градска и сеоска јавна расвјета.
Смањити трошкове електричне енергије и
гријања у згради Општине Зворник, за
остваривање уштеде и праћење поштовања
задужује се Одјељење за општу управу и
Одјељење за финансије.
Обавезују се сви буџетски корисници да
смање трошкове утрошка електричне енергије
и трошкове телефона. Директори/руководиоци
јавних установа и предузећа су одговорни за
остваривање уштеде, за праћење поштовања
ове мјере задужује се Одјељење за
финансије.
Обавезују се сви буџетски корисници да
смање трошкове канцеларијског материјала:
папира, кетриџа и слично (вођење задужења
за папир и кетриџе и сл.).
Обавезују се јавне установе и предузећа да
израде План набавки за 2010. годину који ће
доставити на сагласност Начелника општине
Зворник те да квартално извјештавају
Начелника општине Зворник о свим набавкама
у току претходног периода.
Креирати климу озбиљног приступа проблему
и атмосферу штедње у Административној
служби кроз лични примјер функционера и
Начелника одјељења, те увођење дисциплине
у свакодневне активности свих запослених.
Задужује се Одјељење за финансије да, у
сарадњи са другим одјељењима и буџетским
корисницима, подноси Начелнику општине
кварталне извјештаје о оствареним уштедама
по одјељењима, службама и буџетским
корисницима, у односу на прошлу годину и
план за текућу годину.

Члан 3.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о
увођењу мјера штедње број: 02-022-81/09 од
15.05.2009. године.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-2/10
Датум: 13.01.2010. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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Службени гласник општине Зворник

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број: 101/04 и 42/05) члана 38.
и 44. Статута општине Зворник (''Службени гласник
општине Зворник'', број: 04/05, 11/05, 3/07, 8/08, 17/08,
10/09, 15/09 и 17/09) а у вези Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2010. годину (''Службени гласник
општине Зворник'' број: 17/09), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
o коришћењу средстава за трећерођено и четвртрођено
дијете
I
Овом одлуком дефинише се основ, критерији и начин
коришћења средстава планираних Буџетом за 2010.
годину ''Средства за трећерођено и четврторођено
дијете'' (ек. код 614200) у укупном износу од 35.000 КМ
(тридесет пет хиљада конвертибилних марака).
II
Средства из тачке 1 ове одлуке користе се за:
- једнократне исплате родитељима којима се
роди треће или четврто дијете у 2010.години у
висини 600КМ,
Средства из тачке 1. ове одлуке могу се
изузетно користити и за:
- једнократне помоћи породицама, изразито
слабог материјалног стања који имају четворо
и више школске, односно малољетне дјеце, до
износа 400 КМ, један пут у току године.
- финансирање програма који имају за циљ
подршку наталитета, заштите мајки и
породиља до износа који посебним закључком
одобри Начелник општине.
Средства из става 1. и става 2. алинеје 1. ове тачке
исплаћују се родитељима који имају стално мјесто
пребивалишта на територији општине Зворник.
III
Коришћење средстава из тачке 1. ове одлуке вршиће се
на основу поднијетог захтјева:
- за треће и четврто рођено дијете; извод из
матичне књиге рођених за свако дијете и
овјерену изјаву о кућном домаћинству,
- једнократне помоћи на основу захтјева и
овјерене изјаве о кућном домаћинству,
- на основу програма из области заштите
породице и мајки, а који добије оцјену да је од
општег интереса за општину Зворник.
IV
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије АСО Зворник.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

25. фебруар 2010.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-3/10
Датум: 18.01.2010. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 38. и 43. Статута oпштине
Зворник („Службени гласник општине Зворник“ број:
4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09),
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВИ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ
ПОСТУПАКА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Основне одредбе
Члан 1.
Овом
Одлуком
успоставља
се
Регистар
административних поступака oпштине Зворник, утврђују
се основна начела његовог рада, начин, рокови и
носиоци активности на успостави и усклађивању
Регистра, те оснивање и надлежност Административног
тијела и Техничког тијела.
Члан 2.
Регистар административних поступака општине (у
даљем тексту: Регистар) је централизована база свих
података у вези са административним поступцима које
примјењује административна служба.
Члан 3.
Административни поступак, у смислу ове одлуке,
представља процес процес рјешавања по сваком
захтјеву који заинтeресовани субјекти подносе
административној служби, с циљем провођења
општинског прописа или прописа вишег органа власти
(закона, подзаконског акта). Укључује све потребне
информације, документацију и обрасце које
заинтересовани субјекти морају поднијети у складу са
захтјевима административне службе, од подношења
захтјева до доношења одлуке по административном
поступку.
Појам административног поступка обухвата све
дозволе, одобрења, потврде, изводе из службених
евиденција, плаћање такси и накнада, овлаштења,
процјене, уступања, допуштења, ауторизације,
обавјештења и слично.
Одговорна тијела
Члан 4.
У раду Регистра учествују и за њега су одговорна два
тијела: Административно тијело и Техничко тијело.
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Члан 5.
Административно тијело управља радом Регистра и
одговорно је за поштовање свих правила и процедура
рада те остваривање основних начела рада
електронског Регистра. Административно тијело
одговорно је да се они поступци који се примјењују у
општини налазе и у електронском Регистру доступном
јавности.
Члан 6.
Административно тијело чине предсједавајући, четири
(4) члана и један придружени члан пословне заједнице,
који ће бити укључен у фазу анализе измјене или
доношења нових поступака.
Члан 7.
Техничко тијело обавља стручне, административне и
техничке послове и одговорно је за ажурирање, тачност
података, рад и техничко одржавање Регистра.
Техничко тијело је одговорно за тачност података у
Регистру, односно за правовремено и континуирано
уношење измјена административних поступака у
Регистар, зависно од информација прослијеђених од
стране Административног тијела и организационих
јединица административне службе.
Члан 8.
Техничко тијело броји три (3) члана, које својим
рјешењем именује Начелник општине.
Основна начела рада Регистра
Члан 9.
Израду електронске форме Регистра административне
службе
извршиће
Међународна
финансијска
корпорација (International Finance Corporation – IFC) у
сарадњи са oпштином. Рок за имплементацију Регистра
је десет (10) дана од дана предаје истог од стране IFC-а
у посјед органа управе.
Члан 10.
Aдминистративна служба ће примјењивати само оне
административне поступке који се налазе у Регистру, у
облику у коме се налазе у Регистру. Административни
поступци који се налазе у Регистру, и сви њихови
елементи морају бити доступни широј јавности и у
потпуности транспарентни.
Члан 11.
Све организационе јединице административне службе
одговорне су за правовремено и тачно обавјештавање
Административног и Техничког тијела о измјенама
прописа који утичу на увођење нових, измјене или
елиминацију постојећих административних поступака у
Регистру.
Административно и Техничко тијело су обавезни да,
приликом доношења одлука о административним
поступцима, обезбиједе да оне на најбољи могући
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начин одражавају интересе пословних субјеката и
грађана.
Ово начело значи да се контролишу и оцјењују
поступци израде/усвајања општинских прописа о
административним поступцима, али и да се контролише
и оцјењује начин примјене административних поступака
у складу с прописима виших органа власти.
У складу са тим, процес доношења нових или измјене
старих административних поступака, као кључни корак,
треба да садржи консултације за пословним сектором
или грађанима у општини Зворник приликом измјене
или увођења нових прописа који се тичу пословног
сектора или цивилне заједнице.
Измјене садржаја образаца, као и увођење нових
образаца те измјене постојећих или доношење нових
процедура се врше у складу с Правилником о раду
регистра. Након извршене ревизије, односно увођења
нових образаца, Административно тијело доставља
Одјељењу за општу управу ревидиран образац за
употребу у шалтер сали, односно Техничком тијелу за
измјену на wеб страници општине.
Члан 12.
Ради стварања одрживог система, општина ће
ангажовати
већ
запослене
службенике
административне службе за рад у Административном и
Техничком тијелу, обезбиједиће континуирану буџетску
подршку за рад Регистра, те усвојити или измјенити и
допунити правне документе потребне за обезбјеђење
функционисања и рада Регистра.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 13.
Обавезује се Начелник да ће, у року од седам (7) дана
од дана доношења ове одлуке, донијети рјешење о
именовању чланова Административног тијела и
рјешење о именовању чланова Техничког тијела, којима
ће одредити састав једног и другог тијела.
Члан 14.
Обавезује се Hачелник да ће у року од 15 (петнаест)
дана од дана доношења ове одлуке, донијети
Правилник о раду Регистра, којим ће се ближе уредити
надлежност Административног и Техничког тијела,
њихова права и обавезе, те процедуре и правила рада
Регистра.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у ''Службеном гласнику Oпштине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-1/10
Датум: 05.01.2010. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 30. став 3. Закона о матичним књигама
(„Службени гласник Републике Српске“ број 18/99) и
члана 38. Статута општине Зворник („Службени гласник
општине Зворник“ број: 4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08,
17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник општине Зворник
д о н о с и:
ОДЛУКУ О ЧУВАЊУ ДРУГОГ ПРИМЈЕРКА МАТИЧНИХ
КЊИГА
Члан 1.
Овом одлуком се одређује начин и мјесто чувања другог
примјерка матичних књига.
Члан 2.
Други примјерак матичних књига је препис или овјерена
фотокопија првог примјерка – изворника и чува се у
просторијама Службе цивилне заштите.
Члан 3.
Други примјерак матичних књига, мора бити обезбјеђен
од оштећења или уништења услед пожара и других
елементарних непогода,
као и доступности
неовлашћеним лицима.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-9/10
Датум: 08.02.2010. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 161. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/05) члана 38. и 44. Статута општине
Зворник („Службени гласник општине Зворник“ број:
4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09)
и захтјева Републичког архива Одјељења у Зворнику,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА
I
Преноси се право власништва над основним
средствима Административне службе општине Зворник,
на Републички архив Одјељење у Зворнику и то:
- Сталажа за архиву, инвентарски број 2076 - 1 комад
- Сталажа за архиву, инвентарски број 2077 - 1 комад
II
Право власништва из тачке I ове одлуке преноси се без
ограничења и без накнаде.
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III
Задужује се Одјељење за финансије да на основу ове
одлуке из књиговодства основних средстава искњижи
основно средство на којем се преноси право
власништва.
IV
Задужује се Одјељење за општу упрву да основно
средство из тачке I ове одлуке преда Републичком
архиву Одјељењу Зворник.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-052-20/10
Датум: 10.02.2010. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 38. и 43. Статута oпштине
Зворник („Службени гласник општине Зворник“ број:
4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09)
и Одлуке о успостави Регистра административних
поступака Oпштине Зворник, Начелник општине доноси:
ПРАВИЛНИК
О РАДУ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ
ПОСТУПАКА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Уводне одредбе
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се правила и процедуре
рада Регистра административних поступака (у даљем
тексту: Регистар) општине Зворник, установљеног
Одлуком о успостави Регистра административних
поступака општине Зворник, те надлежност и начин
рада тијела која управљају његовим радом.
Овај Правилник дефинише прецизна правила рада
Регистра како би се обезбиједила сигурност пословних
субјеката и грађана приликом подношења захтјева за
рјешавање у управним стварима, али и боља сарадња
административне службе са пословним субјектима и
грађанима те да би се обезбиједило доношење
квалитетнијих прописа о административним поступцима
у будућности.
Процедуре овога Правилника примјењују запослени у
свим организационим јединицама административне
службе општине за предлагање, усвајање и измјену
административних поступака.
Члан 2.
Административни поступак, у смислу Одлуке о
успостави Регистра административних поступака
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општине Зворник и овог правилника, представља
процес рјешавања захтјева који заинтересовани
субјекти подносе или ће поднијети надлежној
организационој јединици с циљем провођења
општинског прописа или прописа вишег органа власти.
Административни поступак укључује све потребне
информације, документацију и обрасце које
заинтересовани субјекти морају поднијети у складу са
захтјевима надлежне организационе јединице, а
обухвата цјелокупан процес од подношења захтјева до
доношења одлуке по административном поступку.
Појам административни поступак обухвата све дозволе,
одобрења, потврде, овлаштења, плаћање такси и
накнада, процјене, уступања, допуштења, али и
обавјештења потребна за обављање привредних
дјелатности, те свакодневни живот грађана.
Регистар
1.

2.
3.

Члан 3.
Регистар је централизована (материјална и
електронска) база свих података у вези са
административним поступцима у надлежности
општине, коју технички води и одржава
Техничко тијело, а њиме управља
Административно тијело.
Садржај Регистра се објављује на посебном
дијелу интернет презентације општине.
Сви
административни
поступци
које
организационе јединице административне
службе примјењује у свом раду морају бити
регистровани у Регистру и могу се
примјењивати само у облику у коме се налазе
у Регистру.

Члан 4.
Регистар мора садржавати слиједеће елементе за
сваки административни поступак:
1. регистрациони
број
административног
поступка,
2. назив административног поступка,
3. назив организационе јединице надлежне за
провођење поступка и доношење одлуке о
административном поступку,
4. адресу, број телефона, број факсимила,
електронску адресу и сва друга средства која
заинтересовани субјекти могу користити за
тражење
података
и
пријем
захтјева/поднесака електронским путем,
5. привредне
дјелатности
за
које
се
административни поступак примјењује,
6. сврху административног поступка,
7. правни основ административног поступка,
8. износ таксе која се плаћа приликом
подношења захтјева,
9. износ накнаде која се плаћа приликом
подношења захтјева,
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10. обавезне податке које треба доставити
приликом подношења захтјева,
11. обавезну документацију коју треба доставити
приликом подношења захтјева,
12. прописани рок у коме је овлаштена служба
обавезна
донијети
одлуку
по
поднеску/захтјеву,
13. образац захтјева (уколико је прописан или
самостално припремљен).
Рад Регистра
Члан 5.
У функционисању Регистра постоје три (3) основне
процедуре:
1. регистрација административног поступка у
Регистру,
2. измјена административног поступка у
Регистру,
3. брисање административног поступка из
Регистра.
Процедура регистрације, измјене или брисања
административног поступка u Регистру се врши путем
обрасца Захтјева за регистрацију/измјену/брисање
административног поступка који се налази у прилогу
овог Правилника.
Регистрација административног поступка
1.
2.

3.

4.

5.

Члан 6.
Регистрација административног поступка у
Регистру се врши у складу с процедурама
дефинисаним у овом Правилнику.
Надлежна организациона јединица која
намјерава
да
региструје
нови
административни поступак, упућује захтјев
(образац у прилогу овог Правилника) за
регистрацију административног поступка
Техничком тијелу.
Уколико је административни поступак уведен
прописом
Босне и Херцеговине или
Републике Српске, захтјев за регистрацију
административног поступка се подноси у року
од осам (8) дана од објаве прописа.
Уколико се административни поступак
планира увести општинским прописом, захтјев
за регистрацију административног поступка се
подноси док је пропис у форми нацрта.
Уз захтјев за регистрацију административног
поступка се предају слиједећи документи:
a) Копија прописа којим се уводи
административни поступак, уколико
је у питању пропис БиХ или РС,
b) Нацрт прописа којим се планира
увести административни поступак,
уколико је у питању општински
пропис,
c) Образац:
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-

образац прописан државним /
ентитетским прописом, или
приједлог обрасца јединице
локалне самоуправе, или
постојећи образац јединице
локалне самоуправе (само у
случају измјене админ. поступка).

Члан 7.
Техничко тијело прегледа захтјев (по процедури која је
примјењивана током Пројекта регулаторне реформе у
општини), и у року осам (8) дана од подношења захтјева
за регистрацију административног поступка, доставља
мишљење Административном тијелу.
(1) Приликом разматрања захтјева, Техничко тијело
утврђује и сљедеће:
a) да ли је захтјев комплетан,
b) да ли је административни поступак чије се
увођење предлаже, потребан за будући развој
тржишта или заштиту јавног интереса,
c) да ли је административни поступак чије се
увођење предлаже заснован на прописима
(прописи Босне и Херцеговине, Републике
Српске) или ће, након усвајања општинског
прописа од стране Скупштине општине, бити
заснован на прописима,
d) да ли је административни поступак, у облику у
коме је предложен, повољан за пословање
односно да ли постоји алтернатива
административном поступку и ако не постоји,
да
ли
су
предложеним
обликом
административног поступка на минимум
сведени негативни утицаји на пословне
субјекте и грађане.
(2) У случају када је административни поступак уведен
прописом Босне и Херцеговине или Републике Српске,
Техничко тијело у своме мишљењу не даје оцјену да ли
се административни поступак може замијенити другим
рјешењем, али има могућност да назначи да је током
разматрања захтјева дошло до закључка да су
алтернативе административног поступка могуће.
(3) У случају када је административни поступак уведен
прописом Босне и Херцеговине, или Републике Српске,
и када су тим прописом дефинисани неки од елемената
административног поступка (нпр. рок за одговор
овлаштене службе, информације и документација која
се предаје приликом предаје захтјева и сл.), Техничко
тијело у свом мишљењу не даје оцјену истих, већ
дефинисаних, елемената административног поступка,
али има могућност да назначи да је током разматрања
захтјева дошло до закључка да су алтернативна
рјешења за одређене елементе административног
поступка могућа.
Члан 8.
Административно тијело разматра захтјев и мишљење
Техничког тијела. Административно тијело у року од
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осам (8) дана од достављања мишљења Техничког
тијела доноси и доставља Техничком тијелу и
надлежној организационој јединици, одлуку о
поднесеном захтјеву за регистрацију административног
поступка.
Члан 9.
Техничко тијело је, по одлуци Административног тијела,
дужно унијети административни поступак у Регистар у
року од једног (1) дана од дана објављивања одлуке у
Службеном гласнику општине Зворник.
У случају негативне одлуке Административног тијела о
уносу поступка у Регистар, надлежна организациона
јединица може Техничком тијелу доставити измијењен
или допуњен захтјев за регистрацију поступка у року од
осам (8) дана од доношења горе поменуте одлуке.
Измјена административног поступка
Члан 10.
Приликом
подношења
захтјева
за
измјену
административног поступка примијењују се правила
наведена у члановима 6-9.
Брисање административног поступка
Члан 11.
Приликом
подношења захтјева за брисање
административног поступка, примјењују се правила
наведена у члановима 6-9.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 12.
Почетну базу Регистра административних поступака
чине административни поступци који се тренутно
примјењују у општини Зворник.
Члан 13.
Административни поступци који нису обухваћени
Пројектом регулаторне реформе могу се накнадно
регистровати према процедурама дефинисаним овим
Правилником.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-1/10
Датум: 08.02.2010. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 1. алинеја
8. и члана 44. Статута општине Зворник („Службени
гласник општине Зворник“, број: 4/05, 11/05, 03/07,
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13/07, 08/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине Зворник, доноси
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних
мјеста АСО Зворник број: 02-014-7/09 од 05.11.2009.
године и Правилнику о изменама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста АСО Зворник број 02-014-10/09 од 30.12.2009.
године (у даљем тексту Правилник) на страни 63.
додаје се нова тачка „16“ која гласи:
16. Самостални стручни сарадник – менаџер
квалитета
Опис послова:
- поштовање позитивних законских прописа и
постизање задовољства корисника услуга
сталним
побољшањем
основних
карактеристика
квалитета
организације
општине, квалитета процеса и квалитета
услуга у оквиру реализације стратешких
циљева развоја општине,
- прати и прибавља државне и међународне
стандарде система управљања квалитетом,
- идентификује захтјеве стандарда ИСО 9001
који се не примјењују на организацију или
услуге у општини,
- израђује и одржава Пословник квалитета,
- власник је процеса управљање записима и
одговоран је за вођење мастер листе записа
којима се доказује примјена система
управљања квалитетом,
- води евиденцију екстерне дистрибуције
пословника,
- осигурава да су на рачунарској мрежи
доступне искључиво важеће ревизије
докумената,
- врши
координацију
процеса
сталног
побољшања у свим процесима реализације
услуга, те иницира и подстиче потребне мјере
и надзире остварене резултате,
- осигурава да су процеси потребни за систем
управљања
квалитетом
успостављени,
примијењени и одржавани,
- извјештава руководство о перформансама
система управљања квалитетом и о било којој
потреби за побољшањем,
- осигурава подизања свијести о захтјевима
корисника,
- дефинише и надзире остварења програма те
извјештава управу о напредовању програма,

-

-

-

-

-

-
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прибавља информације и податке о квалитету
и ефективности система квалитета за управу,
што укључује достављање свих релевантних
докумената, извјештаја и записа,
води евиденције о процесима повезаним с
корективним акцијама и припрема извјештаје
за преиспитивање и оцјену које проводи
управа,
врши
координацију
и
структурирање
комуникационих састанака,
Учествује у припреми и организацији
сједницао преиспитивању система,
извјештава руководство општине о статусу
система квалитета,
осигурава да резултати преиспитивања
руководства буду саопштени и разумљиви
свим руководиоцима и власницима процеса,
планира мјерења задовољства корисника
израдом плана мјерења задовољства
корисника,
одговоран је и овлаштен за планирање и
провођење интерних аудита, те за
извјештавање руководства општине о
резултатима интерног аудита,
врши и све осатале процесе и радње који
произилазе из система квалитета.

Број извршилаца: 1 /један/
Сложеност: Стручно оперативни, најсложенији.
Услови: ВСС, факултет друштвеног или техничког
смјера, једна године радног искуства и
положен стручни испит за раду у
административној служби.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-1/10
Датум: 05.01.2010. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05
и 118/05) члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(„Службени гласник општине Зворник“ број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09), Начелник
општине доноси
ПРАВИЛНИК О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се регулише: ризик, мјесто
настанка ризика, утицај ризика на функционисање
општине Зворник, елементи за мјерење интензитета
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ризика на функционисање општине Зворник, активности
које треба предузети у циљу свођења могућности
настанка ризика као и његовог интезитета на најмању
могућу мјеру, као и начин праћења ризика и његовим
управљањем.
Члан 2.
Ризик је свака: Одлука, Правилник, Наредба, Упутство,
Рјешење и Закључак које доноси Начелник општине а
производи неизвјесност у погледу очекиваног ефекта на
функционисање административне службе општине
Зворник.
Ризик је сваки Статут, Пословник, Одлука, Закључак,
Препорука, Резолуција и Упутство које доноси
Скупштина општине а производи неизвјесност у погледу
очекиваног ефекта на функционисање Скупштине
општине и Административне службе општине.
Члан 3.
Ризик у условима неизвјесности који се мјери, прати и
спречава је:
1. ризик који се не може избјећи – неизбјежни
ризик,
2. ризик који се може избјећи – несистематски
ризик,
3. финансијски ризик који је у вези финансијских
трансакција а дефинисан је структуром
прихода и структорум расхода буџета општине
и
4. укупни ризик који је збир: неизбјежног ризика,
несистематског ризика и финансијског ризика.
Члан 4.
Мјеста настанка ризика су Предсједник скупштине,
Начелник општине, одјељења административне службе
општине Зворник, засебне службе Административне
службе општине (односно акта која доносе).
Члан 5.
Правилник о процјени ризика и његово управљање
треба да буде у најбољој вези са Статутом општине,
усвојеним Правилницима, Одлукама Упутствима и свим
другим актима у општини те усвојеним појединачним
политикама у сваком сегменту живота уопште, те да
одражава најбоље везе у складу са најбољом праксом.
Члан 6.
Политика управљања ризицима је интегрални дио
свеопште политике општине и управљачко руководне
праксе чији је циљ перманентно унапређење у
доношењу одлука тако да се постиже најприхватљивија
равнотежа између шансе да се оствари позитиван
ефекат уз смањење потенцијалних губитака.
Члан 7.
Сам процес управљања ризицима у Општини треба да
буде тако конципиран у смислу идентификације,
процјене, мјерења, те контроле свих ризика са којима се
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Општина свакодневно сусреће са циљем пружања
приједлога и помоћи Начелнику и СО код испуњења
њихових одговорности и обавеза руковођења и
управљања.
Члан 8.
Одговорни у процесу управљања ризицима су:
Скупштина, (предсједник Скупштине, подпредсједник
Скупштине и секретар Скупштине) Начелник Општине,
Служба интерне ревизије – интерни ревизор, начелници
одјељења АСО, те лице задужено за праћење ризика.
Члан 9.
Основна стратегија управљања ризицима је развијање
процеса управљања свим ризицима, а проводи се
стратегијом о ризицима и њеном имплементацијом.
Овај процес треба интегрисати у филозофију
управљања, културу управљања и морал општине са
политикама и програмима рађеним од Начелника
општине додјељујући јасне одговорности до сваког
појединачно упосленог односно извршиоца, са
прецизно дефинисаним нивоима одлучивања водећи
при томе рачуна о апетиту општине према ризику.
Процес управљања ризицима треба да стално прихвата
и прати дефинисану количну ризика.
Члан 10.
Оквир за управљање ризицима подразумјева следеће
елементе које је или ће Општина дефинисати и
примјењивати у процесу управљања ризицима:
1.Основна инфраструктура за управљање ризицима
која подразумјева шири контекст у коме су јасно
дефинисани следећи елементи као предуслов за
успјешно управљање ризицима.
- филозофија управљања ризицима Општине која је
опредјељења за кориштење свих шанси за
остваривање позитивних ефеката све до нивоа док се
не угрожава законско и стабилно функционисање
Општине.
2. Етичке и културне карактеристике Начелника
општине и свих запослених која подразумјева изјаве и
добре праксе по следећим принципима: поштење,
интегритет
професионализам,
одговорност,
повјерљивост, поштовање запослених, избјегавање
сукоба интереса, етичких прекршаја и томе слично.
3. Начелник Општине треба да успостави и одржава
ефикасан систем управљања и награђивања којима ће
стимулисати добре активности акције и извршиоце
односно онемогућити и санкционисати оне који не
доприносе остварењу циљева општине.
4.Лице задужено за праћење ризика има потпуно
слободан приступ подацима и информацијама који су
потребни за обављање задатака, да слободно
доставља своје налазе Начелнику општине у складу са
редовним линијама извјештавања.
5.Начелник општине треба да у област контроле и
праћења ризицима именује најквалитетније особље.
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6.Јасно дефинише дугорочне и краткорочне циљеве на
нивоу Општине по појединим сегментима (стратешки и
оперативни план Општине).
7.Начелник општине треба бити опредјељен да развија
и унапређује (савјест) управљања ризицима.
8.Начелник општине преко Одјељења за финансије
Општинске административне службе треба да у оквиру
годишњег финансијског извјештаја поред финансијских
показатеља објави и основне ризике, начин
ограничавања и управљања ризицима у Општини.

оперативни ризик који обухвата: слабости у
управљању и руковођењу,
- коришћењу ресурса,
- оштећење
- губитак средстава
- сигурност информација
- опоравак од елементарних непогода
- употреба средстава
и финансијски ризик који обухвата:
- ликвидност
- солвентност
- финансијско процјењивање
- финансијско праћење
- ризик пласмана
- ризик гаранција
- кредитни ризик
- финансијске трансакције на појединачном или
укупном финансијском портфолију.
-

Члан 11.
Општина ће на основу законске регулативе,
међународних стандарда и смјерница, радити на
дефинисању и доношењу методологије по појединим
ризицима и врстама ризика који су својствени за
општину Зворник и простор у којима општина дјелује. У
складу са Политиком и овим Правилником и
прописаном Законском регулативом Општина доноси:
политике, програме, процедуре, смјернице, одлуке,
приручнике и упутства у којима је дефинисан начин
поступка и критерији за идентификацију, мјерење и
управљање по појединим врстама ризика.
Општина стално а најмање једном годишње врши
редовно ажурирање наведених програма.
За ажурирање података одговорно је лице које прати
управљање ризицима, а за дефинисање прецизних
упутстава и других аката процеса начелници одјељења
и других дијелова административне службе на које се
одређени послови односе.
Члан 12.
У општини Зворник, на основу усвојене Методологије
бит ће обухваћени следећи елементи управљања
ризицима:
1. Идентификација ризика која подразумјева све
потенцијале ризике у постојећој и новој сфери живота
општине, идентификује покрива све активности унутар
општине као и инвестиције које чине свеукупну
активност општине.
2. Процјену и мјерење ризика који подразумјева анализу
и процјену ризика имајући у виду да је општина кроз
већи дио активности изложена ризику. Анализа ризика
укључује разматрање: извора ризика, фактора који
утичу на остварење ризика последица настанка
штетних догађаја, прорачун вјероватноће ризика,
давање приједлога за нове контроле и ограничење
ризика. Ризици се процјењују на основу њиховог значаја
и утицаја на остварење зацртаних циљева општине и
вјероватноће остварења. Општина ће усвојити методе
за мјерење ризика опредјељења да треба остваривати
највеће корисне ефекте у складу са процјењеним
нивоом ризика.
Члан 13.
Управљање ризицима подразумјева прихватање и
груписање ризика у складу са законском регулативом,
легислативом и усвојеним политикама у:

25. фебруар 2010.

Члан 14.
Модел контроле и управљања ризицима у општини је:
1. Управљање оперативним ризицима се врши и
реализује преко одјељења администативне службе
општине Зворник као и преко засебних служби
општинске административне службе.
2. Управљање и контрола финансијских ризика врши се
преко
одјељења
за
финансије
општинске
административне службе општине и Начелника
општине.
Члан 15.
Матрица за процјену ризика састоји се од 8 усправних
колона и то: редни број, врста ризика, процјена ризика
(са 4 под колоне нивоа ризика : низак, средњи, висок и
катастрофалан) израчунавање и ранг ризика.
Члан 16.
Усвојена матрица за процјену ризика на одређени дан
је следећа.
Р.б

Врста
ризика

низак

Процјена ризика
средњи
висок

катастрофалан

Израчунавање

Ранг
ризика

Кумулативна изложеност ризику

Коначна оцјена ________________________
Анализу сачинио: ______________________
Члан 17.
Корисни ефекти се рачунају за годину дана по методу:
Корисни ефекти на крају реализоване одлуке + пратећи
корисни ефекти – постојећи корисни ефекти/
Постојећи корисни ефекти
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Члан 18.
Корисни ефекти за одређени број дана који одлука за
који одлука важи рачуна се по методу:
Корисни ефекти на крају реализоване одлуке + пратећи
корисни ефекти – постојећи корисни ефекти/
Постојећи корисни ефекти х 365/број дана важења
одлуке

Члан 26.
Мјерење ризика по комплетан портфолио општине
мјери се методом коваријансе тако да се групишу
појединачни корисни ефекти у сличне групе. Овај метод
мјерења ризика који је доста сложен али је ипак
прихватљив за општину Зворник зато што ће
омогућавати умањење односно елиминисање ризика
без умањења корисних ефеката ризика.

Члан 19.
Елементи за вредновање по методама из члана 17. и
18. овог Правилника користе се информације доступне
у моменту прављења прогнозе о корисним ефектима
нових одлука.

Члан 27.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

Члан 20.
За све одлуке које доноси Начелник општине и
Скупштина општине које имају композитни ризик изнад
средњег нивоа потребно је примјеном методе
вјероватноће предвидјети степен успјешности акта у
односу на очекиване резултате, а за радње који имају
композитни ризик испод средњег нивоа примјењивати
прописане методе члан 17. и 18. овог Правилника.
Члан 21.
Прописана методологија за оцјену корисних ефеката
радњи за средњи, високи и катастрофални ризик за
одређени дан је следећа:
Кључни елементи
за реализацију одлуке
1
Разни модалитети
кључног елемента за
реализацију одлуке од
лошег до супер доброг

Вјероватноће

Очекивани
корисни ефекти

2

3

Вјероватноћа х
очекивани
корисни
ефекти
4

Укупно очекивани корисни ефекти + -

Члан 22.
Очекивани корисни ефекат је пондерисани просјек
могућих корисних ефеката гдје је пондер вјероватноћа
остварења.
Члан 23.
Разлика између очекиваних корисних ефеката и
остварених ефеката радњи је компензација за преузети
ризик.
Члан 24.
Израчунавање сваког појединачног ризика врши се
стандардном девијацијом као мјером ризика.
Стандардну девијацију обавезно примјењивати код
процјене финансијских ризика а код оперативних ризика
не обзиром на њену математичку сложеност у примјени.
Члан 25.
Корисни ефекти одлука и изложеност ризику по
цјелокупну имовину и живот општине подразумјева:
1.
2.

3.

утврђивање портфолија за цјелокупну општину,
корисни ефекти радње цјелокупног портфолиа
изложеност ризику цјелокупног портфолија (тако да
стандардна девијација није пондерисани просјек
стандардних девијација сваке радње појединачно).

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-020-7/09
Датум: 15.10.2009. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 1. алинеја
8. и члана 44. Статута општине Зворник („Службени
гласник општине Зворник“, број: 4/05, 11/05, 03/07,
13/07, 08/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине Зворник, доноси
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних
мјеста АСО Зворник број: 02-014-7/09 од 05.11.2009.
године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста АСО Зворник број: 02-014-10/09 од 30.12.2009.
године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста АСО Зворник број: 02-014-1/10 од 05.01.2010.
године (у даљем тексту Правилник) на страни 46.
Правилника у тачки 7. ''Самостални стручни сарадник
санитарни инспектор'', текст иза речи ''број извршилаца:
2 /два/ '' мења се и гласи: „ број извршилаца: 1 /један/.''
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-2/10
Датум: 08.02.2010. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 44. Статута општине Зворник
(“Службени гласник општине Зворник “ број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09), Начелник
општине Зворник доноси:
УПУТСТВО
о примјени Правилника о платама запослених у
Административној служби Општине Зворник
Члан 1.
Овим Правилником ближе се регулише начин
одређивања плате службеника АСО Зворник, након
ступања на снагу Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста АСО
Зворник број: 02-014-7/09 од 05.11.2009 године.
Члан 2.
Службеници Аминистративне службе општине Зворник
којима је по новом Правилнику о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста остало
непромјењено радно мјесто, са истим називом и описом
послова плата се неће мијењати (донијеће се ново
рјешење о плати са истим елементима).
Службеници Аминистративне службе општине Зворник
који су по новом Правилнику о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста распоређени на нова
радна мјеста донијеће се ново рјешење о плати у
складу са позитивним законским прописима.
Члан 3.
За примјену овог упутства задужује се Служба за развој
локалне самоуправе, заједничке послове и управљање
људским ресурсима.
Члан 4.
Ово упутство примјењиваће се од 01.01.2010.и објавиће
се у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-131-4/10
Датум: 09.02.2010. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. фебруар 2010.

I
У складу са обавезама преузетим из Споразума о
сарадњи закљученог дана 09.4.2009. године између
општине Зворник и Међународне финансијске
корпорације (International Finance Corporation - IFC) из
групације Свјетске банке за спровођење регулаторне
реформе на локалном нивоу, а на основу Одлуке о
успостави и усклађивању Регистра административних
поступака
Општине
Зворник,
именује
се
Административно тијело.
II
Административно тијело има предсједавајућег и четири
члана .
Административним
Дакић.

III
тијелом

предсједава

Драгица

IV
За чланове Административног тијела именују се:
1. Ковиљка Васић,
2. Гордан Јовановић,
3. Веселин Тијанић,
4. Милена Ристић.
V
Административно тијело се именује на неодређено
вријеме, а чланство у њему је условљено положајем у
органима општинске административне службе Зворник.
VI
Административно тијело управља радом Регистра
Административних поступака Oпштине Зворник те је
одговорно за поштивање правила рада Регистра и
остваривање основних начела Регистра.
VII
Рјешење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-1/10
Датум: 09.02.2010. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 43. Статута
општине Зворник („Службени гласник општине Зворник“
број: 4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и
17/09) и члана 13. Одлуке о успостави Регистра
Административних поступака Општине Зворник,
Начелник општине доноси

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 43. Статута
општине Зворник („Службени гласник општине Зворник“
број: 4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и
17/09) и члана 13. Одлуке о успостави Регистра
Административних поступака Општине Зворник,
Начелник општине доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Административног тијела

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Техничког тијела
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I
У складу са обавезама преузетим из Споразума о
сарадњи закљученог дана 09.04.2009. године између
Општине Зворник и Међународне финансијске
корпорације (International Finance Corporation - IFC) из
групације Свјетске банке за спровођење регулаторне
реформе на локалном нивоу, а на основу Одлуке о
успостави и усклађивању Регистра административних
поступака Општине Зворник, именује се Техничко
тијело.
II
Техничко тијело има руководиоца и два члана.
III
Техничким тијелом руководи Зоран Ерић.
IV
За чланове Техничког тијела именују се:
1. Мустафа Арифовић
2. Милош Томић.
V
Техничко тијело се именује на неодређено вријеме, а
чланство у њему је условљено положајем у органима
општинске административне службе Зворник.
VI
Техничко тијело обавља стручне, административне и
техничке послове и одговорно је за ажурирање, тачност
података, рад и техничко одржавање Регистра.
Техничко тијело је одговорно за тачност података у
Регистру, односно за правовремено и континуирано
уношење измјена административних поступака у
Регистар, зависно од информација прослијеђених од
стране Административног тијела и организационих
јединица општинске административне службе.
VII
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-2/10
Датум: 09.02.2010. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 1. алинеја 19.
Статута општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“ број: 4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08 и
11/09) и Одлуке Скупштине општине Зворник о
обиљежавању јубилеја „600 година града Зворника“
број: 01-022-201/09 од 30.11.2009. године, Начелник
општине Зворник доноси:

25. фебруар 2010.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Програмског савјета за обиљежавање
јубилеја „600 година града Зворника“
Члан 1.
У Програмски савјет се именују:
1. Милорад Додик – Предсједник Владе РС –
Предсједник савјета,
2. Зоран Стевановић – Начелник општине –
Замјеник предсједника савјета,
3. Миле Јовић – Замјеник начелника општине –
члан,
4. Вехид Кадрић – Предсједник СО – члан,
5. Драгичевић Данијел – Потпредсједник СО –
члан,
6. Лазар
Продановић
–
Посланик
у
Представничком дом ПС БиХ из Зворника –
члан,
7. Саво Ерић – Посланик у Представничком дом
ПС БиХ из Зворника – члан,
8. Јован Хаџи Митровић – привредник – члан,
9. Будимир Аћимовић – Народни посланик у
НСРС – члан,
10. Видоје Лукић – Протојереј ставрофор Српске
Православне Црквене Општине Зворник –
члан,
11. Гордан Вуковић – члан,
12. Немања Поповић – академик – члан,
13. Представник Фабрике глинице „Бирач“
Зворник – члан,
14. Представник АД „Витинка“ Зворник – члан,
15. Бранкица Рисовић – Директорица „Нова банка
- филијала Зворник“ – члан,
16. Радосав Перић – Предсједник СПКД
„Просвјета“ Зворник – члан и
17. Драган Голић – Предсједник КУД „Свети Сава“
Зворник – члан.
Члан 2.
Програмски савјет доноси одлуке у циљу квалитетне
реализације Програма обиљежавања јубилеја, врши
измјене и допуне истог те предузима све остале
активности и мјере у циљу квалитетног обиљежавања и
промоције јубилеја „600 година града Зворника“ као и
промоције Зворника и Републике Српске.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-4/10
Датум: 05.01.2010. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 1. алинеја 19.
Статута општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09,
15/09 и 17/09) и Одлуке Скупштине општине Зворник о
обиљежавању јубилеја ''600 година града Зворника ''
број: 01-022-201/09 од 30.11.2009.године, Начелник
општине Зворник д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог одбора јубилеја
''600 година града Зворника''
Члан 1.
У Организациони одбор именују се:
1. Душица Савић-Предсједник одбора,
2. Данијел Драгичевић-члан,
3. Милан Цвјетиновић-члан,
4. Бојан Ивановић-члан,
5. Госпава Јеремић-члан,
6. Негосава Стјепановић-члан,
7. Славица Андрић-члан,
8. Милан Ђокић-члан,
9. Биљана Писић-члан,
10. Миленка Кнежевић-члан,
11. Душан Петровић-члан.
Члан 2.
Организациони одбор је задужен да у складу са
одлукама Програмског савјета квалитетно реализује
активности и манифестације дефинисане у Програму
обиљежавање јубилеја.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-3/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 8. и члана 9. Уредбе о канцеларијском
пословању органа управа (''Службени гласник РС'' број:
1/04) Начелник општине Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о одређивању ознака организационих јединица како
слиједи
1. Стручна служба за послове СО
01
2. Кабинет Начелника општине
02
3. Одјељење за финансије
03
4. Одјељење за просторно уређење
04
5. Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја
05

25. фебруар 2010.

6. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 06
7. Одјељење за општу управу
07
Пријемна канцеларија-матичар
07/1
Мјесна канцеларија Пилица
07/2
Мјесна канцеларија Козлук
07/3
Мјесна канцеларија Грбавци
07/4
Мјесна канцеларија Дрињача
07/5
Мјесна канцеларија Петковци
07/6
Мјесна канцеларија Каменица
07/7
8. Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности
08
9. Одјељење за инспекцијски надзор
09
10.Комунална полиција
10
11.Служба за јавне набавке, развој и међународну
сарадњу
11
12.Служба за развој локалне самоуправе, заједничке
послове и управљање људским ресурсима 12
13.Служба цивилне заштите
13
Образложење
Чланом 9. Уредбе о канцеларијском пословању
републичких органа управе (''Службени гласник РС'',
број:1/04), прописано је да старјешина органа управе
бројчане ознаке организационих јединица утврђује
рјешењем.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-052-3/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(„Службени гласник општине Зворник“ број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и Закључка
Скупштине општине Зворник број: 01-022-206/09
Начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за разматрање Приједлога за
закључење судског поравнања
Члан 1.
Именује се Комисија за разматрање Приједлога за
закључење судског поравнања, у судском предмету
тужиоца ДОО '' Хигра'' против тужене општине Зворник,
у саставу:
1. Веселин Тијанић-предсједник
2. Ненад Станковић-члан
3. Рељић Драгољуб-члан
Члан 2.
Задатак Комисије је да узевши у обзир све релевантне
чињенице, размотри Приједлог за закључење судског
поравнања, у судском предмету тужиоца ДОО '' Хигра''
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Бијељина против Општине Зворник као првотужене, и
МЗ Улице као друготужене у овом предмету.
Члан 3.
Након проведених активности из члана 2. овог
Ријешења, Комисија је дужна своје мишљење са
евентуалним приједлозима доставити Начелнику
општине до 29.01.2010. године.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у '''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-6/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 1. алинеја 19.
Статута општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“ број: 4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09,
15/09 и 17/09) и члана 7. Правилника о стипендирању
студената из буџета општине Зворник број: 02-67-5/09
од 20.11.2009. године, Начелник општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за утврђивање листе
кандидата за додјелу стипендија студентима
Члан 1.
У комисију за утврђивање листе кандидата за додјелу
стипендија студентима именују се:
1. Драгичевић Данијел – предсједник комисије
2. Кнежевић Миленка – члан
3. Томић Милош – члан
4. Деспотовић Александар – члан
5. Ђокић Милан – члан
Члан 2.
Комисија ће према према Правилнику о стипендирању
студената те критеријумима конкурса извршити
бодовање свих учесника конкурса, утврдити приједлог
листе кандидата за додјелу стипендија студентима у
школској 2009/2010 години те приједлог листе и
извјештај доставити Начелнику општине Зворник.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-67-6/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. став 1. алинеја 19. и члана 44.
Статута општине Зворник («Службени гласник општине
Зворник», број: 4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08,
10/09, 15/09 и 17/09) Начелник општине Зворник доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за технички пријем радова на
изградњи потпорних зидова на мосту у МЗ
Јошаница који се финансира кроз Фонд за повратак
БиХ у износу од 49.713,75 КМ.
Члан 1.
У комисију за технички пријем изведених радова на
изградњи потпорних зидова на мосту у МЗ Јошаница
који су финансирани кроз Фонд за повратак БиХ,
именују се:
1. Стевановић Владан - дипл.инж.грађ. - предсједник
2. Мехмедбеговић Мухамед - грађ.техничар - члан
3. Павловић Васо - грађ.техничар - члан
Задатак комисије да изврши технички пријем радова по
Уговору број: 01-50-2576/09 од 09.10.2009.године,
пројекту и завршеном техничком пријему направи
извјештај.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-52/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. алинеја 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04 и
42/05), члана 38. алинеја 1. Статута општине Зворник
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 04/05,
11/05, 03/07, 13/07, 08/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и
члана 10. став 4. Одлуке о такси превозу („Службени
гласник општине Зворник“, број 10/09), Начелник
општине Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о измјенама и допунама рјешења о одређивању
локација такси стајалишта и броја мјеста на такси
стајалиштима
I
У Рјешењу о одређивању локација такси стајалишта и
броја мјеста на такси стајалиштима број: 02-347-111/09
од 07.10.2009. године („Службени гласник општине
Зворник“ број 14/09) У тачки А у табели под редним
бројем 7 (Каракај), број ''6'' се замјењује бројем ''7'', и у
тачки Ц под редним бројем 15 (Дрињача), број ''2'' се
замјењује бројем ''1''.
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II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а биће
објављен у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-347-5/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ) број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06 и 12/09) и члана 38. и 43. Статута општине
Зворник (''Службени гласник општине Зворник'' број:
4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09)
Начелник општине Зворник, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
I
Владан Стевановић из Зворника, по занимању ДИПЛ.
ИНГ. ГРАЂ., именује се за вршиоца сталног стручног
надзора на пословима изградња водовода у МЗ Јусићи.
Радове ће изводити ДОО ''Инстел'' Бијељина, а
средства су обезбјеђена од Фонда за повратак БиХ.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-67/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ) број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06 и 12/09) и члана 38. и 43. Статута општине
Зворник (''Службени гласник општине Зворник'' број:
4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09)
Начелник општине Зворник, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
I
Владан Стевановић из Зворника, по занимању ДИПЛ.
ИНГ. ГРАЂ., именује се за вршиоца сталног стручног
надзора на пословима изградња секундарних колектора
у МЗ Улице. Радове ће изводити ДОО „Инстел“
Бијељина, а средства су обезбјеђена од Фонда за
повратак БиХ.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-77/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ) број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06 и 12/09) и члана 38. и 43. Статута општине
Зворник (''Службени гласник општине Зворник'' број:
4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09)
Начелник општине Зворник, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
I
Владан Стевановић из Зворника, по занимању ДИПЛ.
ИНГ. ГРАЂ., именује се за вршиоца сталног стручног
надзора на пословима изградња водовода у МЗ Улице.
Радове ће изводити ДОО ''Инстел'' Бијељина, а
средства су обезбјеђена од Фонда за повратак БиХ.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-65/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
Члан 1.
Именује се Комисија у саставу:
1. Жељко Смиљанић-предсједник
2. Мустафа Арифовић-члан
3. Војо Јовић-члан
Члан 2.
Задатак Комисије је да записнички изврши
примопредају канцеларијског намјештаја, компјутерске
опреме и ситног инвентара, у канцеларији број 45
(Посланичка канцеларија)
Члан 3.
О проведеним активностима из члана 2. ове Одлуке,
Комисија је дужна сачинити записник и исти доставити
Начелнику општине.
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Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

изводити А.Д.“ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА“ БРАТУНАЦ,
одмах по потписивању Уговора о уклањања паса
луталица, њиховом збрињавању и еутаназији.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-5/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

II
Комунална полиција вршиће идентификацију локација
окупљања паса луталица, приступ евиденцији Даваоца
услуга и провјеру броја одсјечених репова, док ће
ветеринарски инспектор координирати и позивати
Даваоца услуга ради уклањања обољелих, угинулих и
за живот грађана опасних паса луталица и других
животиња.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ) број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06 и 12/09) и члана 38. и 43. Статута општине
Зворник (''Службени гласник општине Зворник'' број:
4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09)
Начелник општине Зворник, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању надзорног органа
Члан 1.
Мехмедбеговић Мухамед из Зворника, по занимању
архитектонско - грађевински техничар, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на пословима
одржавања јавне хигијене у граду Зворнику и
приградским насељима Каракај и Дивич (Лот 1) и
насељу Козлук и одвоз смеђа на путним правцима
Пилица, Сапна, Црни врх и Кушлат (Лот 2) у периоду
01.01.2010. године до 31.12.2010. године, које ће
изводити АД ''Водовод и комуналије'' Зворник.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-28/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ) број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06 и 12/09) и члана 38. и 43. Статута општине
Зворник (''Службени гласник општине Зворник'' број:
4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09)
Начелник општине Зворник, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
I
Комунална полиција општине Зворник и
ветеринарски инспектор, именују се за вршиоце
сталног стручног надзора на пословима уклањања паса
луталица, њихово збрињавање и еутаназију са подручја
града Зворника, Каракаја, Дивича а по потреби и
осталих насељених мјеста општине Зворник, које ће

lll
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-6/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ) број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06 и 12/09) и члана 38. и 43. Статута општине
Зворник (''Службени гласник општине Зворник'' број:
4/05, 11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09)
Начелник општине Зворник, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на пословима
Израде пројекта туристичке сигнализације општине
Зворник, пројекат ће урадити ''Pro via“ д.o.o Бијељина
према тренутно важећим прописима и стандардима у
области туризма и саобраћаја, одмах по потписивању
уговора о изради пројекта.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-3/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник (''Службени
гласник општине Зворник'', број: 04/05, 11/05, 3/07,
13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09), Одлуке о
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усвајању Буџета општине Зворник за 2010. годину
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 17/09)
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете (број: 02-022-3/10) и на захтјев
Лукић Драгана, Начелник општине доноси
З А К Љ У Ч А К
I
ОДОБРАВА се Лукић Драгану из Зворника - Ђевање ,
једнократна новчана помоћ у износу од 600,00 КМ за
треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 614200 средства за треће и четврто рођено дијете.

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хаџић Авдулаху из Кула Града и ЈМБГ 0505963183938,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за лијечење.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

IV
Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
Општине Зворник.''

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-96/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.12.2009. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-231/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Кокоруш Слободану из Брањева одобравају се
средства у износу од 200,00 КМ на име покривања
основних животних трошкова.

Члан 1.
Крстић Николи дјете РВИ из Зворника одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ на име покривања
трошкова школовања.

Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.

Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 614200-средства за инвалиде, рањене и ППБ.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-2/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-1018/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Сл. гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05, 3/07,
13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину додјеле једнократних новчаних
помоћи, Начелник општине доноси:

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'', број: 04/05,
11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09),
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете, Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Смиљанић Жарку из Зворника са сталним мјестом
пребивалишта зграда С-44, одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

З А К Љ У Ч А К
I
ОДОБРАВА се Митровић Раду из Зворника – Челопек,
једнократна новчана помоћ у износу од 600,00 КМ за
треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 614200 средства за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
IV
Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник.''

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-5/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'', број: 04/05,
11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09),
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете, Начелник општине доноси:
З А К Љ У Ч А К
I
ОДОБРАВА се Сарајлић Џеваду из Зворника – Д.Дио,
једнократна новчана помоћ у износу од 600,00 КМ за
четврто рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 614200 средства за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
IV
Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник.''
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-1/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-2/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник (број: 02-020-2/09 од 15.06.2009. године),
Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Перић Јоки из Пилице са ЈМБГ 1412980778649,
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-6/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник (број: 02-020-2/09 од 15.06.2009. године),
Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ђокић Миодрагу из Пађина, одобрава се исплата у
износу од 100,00 КМ на име покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-7/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Гајић Бори из Зворника са ЈМБГ 3003937183895,
одобрава се исплата у износу од 500,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-8/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Обреновић Милошу из Зворника са ЈМБГ
1109996183896, одобрава се исплата у износу од
500,00 КМ на име трошкова школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-9/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мићић Бошку из Доњег Локања са ЈМБГ
0610974183970, одобрава се исплата у износу од
500,00 КМ на име трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-10/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник (број: 02-020-2/09 од 15.06.2009. године),
Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ђулбеговић Сенади из Кула Града, одобрава се
исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-935/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ерић Зори из Челопека одобравају се средства у износу
од 300,00 КМ на лијечења супруга.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-1052/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић Драгомиру из Јасенице, одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-1081/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Симић (Рајко) Бранимиру из Доње Пилице са ЈМБГ
2310979773613, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-11/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник (број: 02-020-2/09 од 15.06.2009. године),
Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ристић Миодрагу из Каракаја са ЈМБГ 1711970182379,
одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-11/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Удружењу за обнову и развој
Козлучке регије - Козлук намјенски за покривање
трошкова рада удружења са грађанима у износу од
2.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва. Средства уплатити
на жиро рачун удружења код Павловић банке број: 554012-00000187-75, ЈИБ удружења 4403002520003 и
матични број: 11051111.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-15/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Нинић Голубану РВИ из Зворника, са ЈМБГ
0303965182228, одобрава се исплата у износу од
500,00 КМ на име трошкова лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 614200-средства за инвалиде, рањене и ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мирковић Стоји из Каракаја – Улице, ЈМБГ
0508960188938 одобравају се средства у износу од
200,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-12/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-3/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК
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25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник (број: 02-020-2/09 од 15.06.2009. године),
Начелник општине доноси:

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник (број: 02-020-2/09 од 15.06.2009. године),
Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ристић Младену из Зворника, репрезентативац БиХ у
Тек ван до-у, одобрава се исплата у износу од 200,00
КМ на име трошкова путовања у Ливно на припреме
репрезентације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мијановић Драгиславу из Зворника, раднику АСО
Зворник одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на
име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 611200.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-23/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Петру Тешићу из Доњег Локања ЈМБ 1307956183903
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
трошкова лијечења супруге.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-24/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-231/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Пејић Небојши из Каракаја ЈМБГ 3012962183912,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 611200-средства за инвалиде, рањене и ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-1046/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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Број 1

Службени гласник општине Зворник

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:

25. фебруар 2010.

Члан 1.
Сикимић Бранки из Каракаја ЈМБГ 1312976188891
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
задовољења основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хаџић Мексиди из Зворника са ЈМБГ 2511964789314,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-8/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-13/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник (број: 02-020-2/09 од 15.06.2009. године),
Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Дому ученика Бијељина одобравају се новчана
средства у износу од 450,00 КМ на име трошкова
смјештаја ученика Пантић Борислава из Зворника.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
Средства уплатити на жиро - рачун број
5651624800000167 отворен код Бобар банке Бијељина.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-13/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Манојловић Биљани из Роћевића одобрава се исплата
у износу од 300,00 КМ на име покривања основних
животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-17/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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Број 1

Службени гласник општине Зворник

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Црквеној општини Зворник, на
име обиљежавања ''Светосавског бала“ у висини 2500
КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка дозначиће се на
жиро рачун број: 562-009-80253067-91.
Члан 3.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 614300 – Средства за финансирање
културних манифестација.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 5.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-20/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(„Службени гласник општине Зворник“ број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 46.
Правилника о раду запослених у АСО Зворник,
Начелник општине доноси:

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства у износу од 2.593,00 КМ за
куповину 21 Божићне печенице за најугроженије
породице са подручја Општине Зворник.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва. Средства
уплатити, након уредно испостављене фактуре, на жиро
рачун добављача месара „Бајић“ Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-19/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Видаковић Слађани из Зворника, раднику АСО Зворник,
одобрава се исплата у износу од 1000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 611200.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Марковић Момиру из Трновице са ЈМБГ
0310965183891 одобрава се исплата у износу од 300,00
КМ на име покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-1078/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-58/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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Број 1

Службени гласник општине Зворник

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Вашек Дамиру из Зворника са ЈМБГ 1209968183893
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-60/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Илић Слободанки из Ораховца са ЈМБГ
2105966188913 одобрава се исплата у износу од 300,00
КМ на име покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-12/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
о исплати новчаних награда
I
Одобрава се исплата новчаних награда најуспјешнијим
спортистима општине Зворник за 2009. годину, у
износима како слиједи:
Миодраг Савић - Спортиста године
300,00КМ
(дио награде од 1200 КМ)
Јелена Милићевић - Спортисткиња године
300,00КМ
(дио награде од 1200 КМ)
Драган Којић - Спортски радник године
200,00КМ
Игор Ђукановић - Тренер године
300,00КМ
Игор Кикић - Тренер млађих категорија
200,00КМ
Владан Томић - Најталентованији спортиста - 300,00 КМ
Миљан Ћосић-међу 10 најбољих (1)
200,00КМ
Рајко Мирковић-међу 10 најбољих (2)
200,00КМ
Мустафа Ефендић-међу 10 најбољих (3)
200,00КМ
Андреа Радиша-међу 10 најбољих (4)
200,00КМ
Младен Станарчевић-међу 10 најбољих (5) 200,00КМ
Синиша Стојкић-међу 10 најбољих (6)
200,00КМ
Дејан Стојановић-међу 10 најбољих (7)
200,00КМ
Раде Благојевић-међу 10 најбољих (8)
200,00КМ
Укупно: 3.200,00КМ
II
Средства из тачке 1. овог закључка обезбедиће се са
позиције 614300- средства за финансирање спортских
организација.
III
Имена награђених утврдиће Стручни жири кога именује
Организациони одбор избора спортисте године.
Новчане награде ће се додијелити на пригодној
свечаности избора спортисте године.
IV
За реализацију овог закључка задужује се се Одјељење
за финансије и Одјељење за привреду, пољопривреду
и друштвене дјелатности АСО Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник'' .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-2/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Петровић Сави из Растошнице са ЈМБГ
1912927184225 одобрава се исплата у износу од 100,00
КМ на име покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић Дејану из Зворника са ЈМБГ 0412978183901,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
покривања трошкова лијечења ћерке.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-12/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-26/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Зекић Чеди из Зворника одобрава се исплата у износу
од 150 КМ на име покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Рикић Зорици из Зворника са ЈМБГ 1711953178521,
одобрава се исплата у износу од 120 КМ на име
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-39/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-22/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Пожарчевић Зорану РВИ из Челопека са ЛК број:
04ГКД4004, одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ
на име једнократне новчане помоћи за покривања
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 614200 – средства за инвалиде, рањене и ППБ
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-51/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић Недељки из Улица са ЈМБГ 2708978176127
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-67/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Омеровић Фадилу из Цера одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-68/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мујкић Енверу из Дугог Дијела одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-69/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Авдић Менсудину из Петковаца одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Сенић Жарку из Ораховца одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-70/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-72/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Зекић Горану из Зворника, запослен у ЦЈБ Бијељина СЈБ Зворник, одобрава се исплата у износу од 300,00
КМ на име једнократне новчане помоћи за покривања
трошкова лијечења сина Бојана у Италији.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-921/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мујић Реџепу из Зворника одобрава се исплата у
износу од 200 КМ на име једнократне новчане помоћи
за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-71/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'', број: 04/05,
11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09),
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете, Начелник општине доноси:
З А К Љ У Ч А К
I
ОДОБРАВА се Ђокић Добринку из Зворника – Јасеница,
једнократна новчана помоћ у износу од 600,00 КМ за
треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 614200 средства за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
IV
Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
Општине Зворник.''
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-3/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јевтић Сањи из Доњег Шепка, одобрава се исплата у
износу од 500,00 КМ, на име једнократне новчане
помоћи, за прво рођено дијете (дјевојчица), на подручју
општине Зворник у 2010.години.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-141/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
о додјели годишње стипендије
I
Миодрагу Савићу, шахисти из Зворника, додијељује
се годишња стипендија, у висини 1200 КМ.
Именовани је одлуком стручног жирија проглашен за
''Спортисту године'' општине Зворник за 2009.годину.
II
Исплата стипендије ће се извршити на следећи начин:
 300 КМ у готовини на свечаности ''избора
спортисте године''
 900 КМ у мјесечним ратама по 100КМ на
текући рачун именованог, почевши од марта
2010. године.
III
Средства из тачке 2. овог закључка обезбедиће се са
позиције 614300 - средства за финансирање спортских
организација.
IV
За реализацију овог закључка задужује се се Одјељење
за финансије и Одјељење за привреду, пољопривреду
и друштвене дјелатности АСО Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник'' .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-5/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
о додјели годишње стипендије
I
Јелени Милићевић, одбоjкашици ОК ''Дрина'',
додјељује се годишња стипендија, у висини 1200КМ.
Именована је одлуком стручног жирија проглашена за
''Спортисткињу године'' општине Зворник за 2009.
годину.
II
Исплата стипендије ће се извршити на следећи начин:
 300КМ у готовини на свечаности ''избора
спортисте године''
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900КМ у мјесечним ратама по 100КМ на текући
рачун именованог, почевши од марта 2010.
године.
III
Средства из тачке 2. овог закључка обезбедиће се са
позиције 614300 - средства за финансирање спортских
организација.
IV
За реализацију овог закључка задужује се се Одјељење
за финансије и Одјељење за привреду, пољопривреду
и друштвене дјелатности Административне службе
општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник'' .


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-6/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
О ОДОБРАВАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
I
Џудо клубу ''Српски Соко'' Зворник, одобрава се
плаћен превоз на такмичење до висине 500КМ.
Џудо клуб је одлуком стручног жирија проглашен за
''Најбољи клуб'' општине Зворник за 2009.годину.
II
Средства из тачке 2. овог закључка обезбедиће се са
позиције 614300- средства за финансирање спортских
организација.
III
За реализацију овог закључка задужује се се Одјељење
за финансије и Одјељење за привреду, пољопривреду
и друштвене дјелатности Административне службе
општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник'' .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-7/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. фебруар 2010.

3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Периши Мићићу из Доњег Локања одобравају се
средства у износу од 500,00 КМ на име трошкова
лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-88/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Радовић Радоју из Каракаја одобравају се средства у
износу од 300,00 КМ на име трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-29/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
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ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Фудбалском клубу „ДРИНА“ Зворник одобрава се
исплата у износу од 15.000,00 КМ на име покривања
трошкова лигашког такмичења.
Члан 2.
Средства ће се обезбједити са позиције 614300 –
средства за финансирање спортских организација.
Новчана средства уплатити на жиро рачун ФК Дрина
Зворник број:555-006-00190888-39.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-141/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Удружењу за обнову и развој
Козлучке регије - Козлук намјенски за покривање
трошкова рада удружења са грађанима у износу од
2.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва. Средства уплатити
на жиро рачун удружења код Павловић банке број: 554012-00000187-75, ЈИБ удружења 4403002520003 и
матични број: 11051111.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-99/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић Влади из Тршића одобравају се средства у
износу од 300,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-943/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 38. и 44. Статута општине Зворник („Службени
гласник општине Зворник“ број: 4/05, 11/05, 3/07, 13/07,
8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09), Начелник општине
доноси:
ЗАКЉУЧАК
о исплати једнократне помоћи
Члан 1.
Перић Илији из Пађина, одобрава се једнократна
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ на име накнаде
штете, услед угинућа товне свиње које се десило дана
12.11.2009. године.
Члан 2.
Исплата ће се озвршити на терет средстава Буџета
општине-Фонд за развој пољопривреде (економски код
614500).
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-141/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(„Службени гласник општине Зворник“ број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09), Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
о исплати једнократне помоћи
Члан 1.
Томић Момиру из Трновице, одобрава се једнократна
новчана помоћ у износу од 300,00 КМ на име накнаде
штете.
Члан 2.
Исплата ће се извршити на терет средстава Буџета
општине-Фонд за развој пољопривреде (економски код
614500).
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Кикић Драгани из Зворника са ЈМБГ 0708961186377
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-18/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-14/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Вељанчић Драженки из Каракаја одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ на име покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Талетовић Сенији из Зворника са ЈМБГ
0111953188909 одобрава се исплата у износу од 150,00
КМ на име покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-100/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-30/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тољ Душану из Зворника и сталним мјестом
пребивалишта Нова 3 одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име покривања основних животних
трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Миљановић Мико из Зворника са сталним мјестом
пребивалишта Светог Саве З-16 одобрава се исплата у
износу од 300,00 КМ на име покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-40/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-112/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Видаковић Стеви из Грбаваца одобрава се исплата у
износу од 200 КМ на име покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'', број: 04/05,
11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09),
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете, Начелник општине доноси:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-63/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

З А К Љ У Ч А К
I
ОДОБРАВА се Крајшумовић Миодрагу из Улица,
једнократна новчана помоћ у износу од 600,00 КМ за
треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 614200 средства за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
Општине Зворник.''
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-5/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лазић (Јован) Бошко из Економије са ЈМБГ
3112997773615 одобрава се исплата у износу од 300,00
КМ на име покривања трошкова лијечења спортске
повреде.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-120/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Живановић Живораду из Зворника са ЈМБГ
2506962183938 одобравају се средства у износу од
200,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-105/09
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Вукић Тоди из Зворника - Гробнице бб, одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ на име покривања
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-16/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ковиљки Ђукић из Каракаја, одобравају се средства у
износу од 250,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-50/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Живановић Даринки из Дрињаче, ЈМБГ 1512933188900
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-104/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Новичић Бојки из Китовница, ЈМБГ 140938189223,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-113/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 46.
Правилника о раду запослених у АСО Зворник,
Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Максимовић Мирјани из Зворника, раднику АСО
Зворник одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на
име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 611200.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-8/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лакић Зорану из Зворника са ЈМБГ 1210958180711 и
сталним мјестом пребивалишта Карађорђева 37/3
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-55/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Фудбалском клубу
''Дрина'' Зворник на име покривања трошкова лигашког
такмичења.
Члан 2.
Новчана средства у износу 2.500,00 КМ исплатити са
позиције 614300- Средства за финансирање спортских
организација.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-9/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Борачкој организацији општине
Зворник у износу од 800,00 КМ намјенски за
организацију редовних манифестација у мјесецу
фебруару
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Средства уплатити на жиро рачун Борачке организације
општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-134/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Дукић Драгиши из Зворника са ЈМБГ 0411961182220
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-135/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'', број: 04/05,
11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09),
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете, Начелник општине доноси:
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се средства Јосиповић Сретену из Зворника
– Економија, једнократна новчана помоћ у износу од
600,00КМ за треће рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити с позиције 614200 средства за треће и четврто рођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије – Служба буџета општине.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-6/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'', број: 04/05,
11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09),
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете, Начелник општине доноси:

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.
Одобравају се средства Српској Православној Црквеној
општини Зворник намјенски за покривање трошкова
ватромета током прославе Православне Нове
2010.године у износу од 3.510,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Средства уплатити на жиро рачун извођача радова ''Д Д
Минекс'' ДОО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

Члан 1.
Одобрава се средства Максимовић Јасмини из
Зворника једнократна новчана помоћ у износу од
600,00КМ за треће рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити с позиције 614200
средства за треће и четврто рођено дијете.

-

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије – Служба буџета општине.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-7/10
Датум: 11.02.2010. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Алмири Вашек из Зворника, ЈМБ 2904973127148
одобравају се средства у износу од 250,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-116/10
Датум: 11.02.2010. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-28/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Jовић Мики из Тршића ЈМБ 0909952183891 одобравају
се средства у износу од 400,00 КМ на име трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-49/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Станковић Жељку из Зворника, полицајац у СЈБ
Зворник, одобрава се исплата у износу од 500,00 КМ,
на име једнократне новчане помоћи, за прво рођено
дијете (дјечак), на подручју општине Зворник у 2010.
години.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Aдминистративне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-140/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Рудановић Славољубу из Пађина одобрава се исплата
у износу од 200,00 КМ на име покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-148/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

I
ОДОБРАВА се Јевтић Сањи из Доњег Шепка,
једнократна новчана помоћ у износу од 600,00 КМ за
треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 614200 средства за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
Општине Зворник.''

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ђокић Драгомиру из Пађина одобрава се исплата у
износу од 250,00 КМ на име покривања основних
животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-4/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.01.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-149/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'', број: 04/05,
11/05, 3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09),
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете, Начелник општине доноси:
З А К Љ У Ч А К
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На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Драшковић Вукашину из Роћевића одобрава се
исплата у износу од 100,00 КМ на име једнократне
помоћи за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-151/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милић Миленку из Скочића са ЈМБГ 2609962183893
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне помоћи за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-152/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. фебруар 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства за СРПСКУ ПРАВОСЛАВНУ
ЦРКВЕНУ ОПШТИНУ КОЗЛУК намјенски за помоћ у
изградњи храма у Козлуку.
Члан 2.
Средства у износу од 3.000,00 КМ обезбједиће се са
позиције 614300-средства за СПЦ. Средства уплатити
на жиро рачун Црквене општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-34/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства за СРПСКУ ПРАВОСЛАВНУ
ЦРКВЕНУ ОПШТИНУ ШЕПАК намјенски за помоћ у
изградњи храма у Козлуку.
Члан 2.
Средства у износу од 3.000,00 КМ обезбједиће се са
позиције 614300-средства за СПЦ. Средства уплатити
на жиро рачун Црквене општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-35/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 4/05, 11/05,
3/07, 13/07, 8/08, 17/08, 10/09, 15/09 и 17/09) Начелник
општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства за СРПСКУ ПРАВОСЛАВНУ
ЦРКВЕНУ ОПШТИНУ КИСЕЉАЧКО-ЈАСЕНИЧКУ И
ТРНОВИЧКУ намјенски за изградњу Светосавскопарохијског дома код храма Преображења Господњег у
Трновици.
Члан 2.
Средства у износу од 5.000,00 КМ обезбједиће се са
позиције 614300-средства за СПЦ. Средства уплатити
на жиро рачун Црквене општине код Балкан инвестмен
банке број: 568-503-19000120-49.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-36/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.02.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2009. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 19/08), Начелник
Oдјељења за финансије, доноси
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2009. годину у оквиру потрошачке јединице
01190600 са позиције:
- 612200 Порези и доприноси на остала лична
примања, на позицију:
- 611200 Накнаде трошкова запослених, у
износу 1.860,00 КМ.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-22/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.02.2010. године ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.

25. фебруар 2010.

На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2009. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 19/08), Начелник
Oдјељења за финансије, доноси
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2009. годину у оквиру потрошачке јединице
01190600 са позиције:
- 613200 Трошкови енергије, на позицију:
- 613300
Трошкови
комуналних
и
комуникационих услуга, у износу 500,00 КМ.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-20/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.02.2010. године ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
Број: 03-40-18 /2010
Датум: 18.01.2010. године
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2009. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 19/08), Начелник
Oдјељења за финансије, доноси
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2009.годину у оквиру потрошачке јединице
01190140 са позиције:
- 611200 Накнаде трошкова запослених, на
позицију:
- 611100 Нето плате, у износу 500,00 КМ.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-18/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.02.2010. године ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
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На основу члана 40. Закона о буџетском систему РС
("Службени гласник РС", број: 54/08-пречишћени текст)
и члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине
Зворник за 2009. годину ("Сл гласник општине Зворник",
број: 19/08), Начелник Oдјељења за финансије, доноси
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2009. годину у оквиру потрошачке јединице
01190300 са позиције:
-

611100 Бруто плате и накнаде, у износу 1.100,00 КМ
на позиције:
611200 Накнаде трошкова запослених, у износу
800,00 КМ
612100 Порези и доприноси на остала лична
примања, у износу 300,00 КМ
613200 Трошкови енергије, на позицију:
613300 Трошкови комуналних и комуникационих
услуга, у износу 2.000,00 КМ
613900 Уговорене услуге, на позицију:
613300 Трошкови комуналних и комуникационих
услуга, у износу 1.230,00 КМ.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-17/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.02.2010. године ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему РС
("Сл гласник РС", број: 54/08-пречишћени текст) и члана
11. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник за
2009. годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 19/08), Начелник Oдјељења за финансије, доноси
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2009.годину у оквиру потрошачке јединице
08180021 са позиције:
-

613100 Путни трошкови у износу 259,00 КМ, на
позиције:
613200 Трошкови енергије, у износу 154,00 КМ,
613400 Набавка материјала, у износу 105,00 КМ.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-25/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2010. године ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.

25. фебруар 2010.

На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2009. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 19/08), Начелник
Oдјељења за финансије, доноси
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2009.годину у оквиру потрошачке јединице
01190400 са позиције:
- 613900 Уговорене услуге у износу 380,00 КМ,
на позиције:
- 613500 Трошкови за гориво, у износу 320,00
КМ, и
- 613700 Трошкови текућег одржавања, у износу
60,00 КМ.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-23/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.02.2010. године ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
АСО Зворник – Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја, објављује
О Г Л А С
Административна служба општине Зворник – Одјељење
за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
на основу свог рјешења број: 05-373-7/08 од 19.01.2010.
године, извршило је у регистру Заједница етажних
власника стамбених зграда у регистарском листу број
89 упис промјене лица овлашћеног за представљање
Заједнице етажних власника зграде «АРЕНА-УЛАЗ 3»
која се налази у Улици Карађорђева бр. 4 у Зворнику,
на тај начин што ће досадашњем предсједнику
Скупштине Максимовић Вери престати представљања
Заједнице етажних власника зграде «АРЕНА-УЛАЗ 3»
Зворник.
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде
«АРЕНА-УЛАЗ 3» Зворник, ће представљати
предсједник Скупштине Бошковић Блашко.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине Зворник.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Број: 05-373-7/08
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.01.2010. године ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Петар Максимовић, с.р.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
АСО Зворник – Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја, објављује
О Г Л А С
Административна служба општине Зворник – Одјељење
за стамбено-комуналне послове на основу свог
рјешења број: 05-373-32/08 од 10.02.2010. године,
извршило је у регистру Заједница етажних власника
стамбених зграда у регистарском листу број 64 упис
промјене лица овлашћеног за представљање Заједнице
етажних власника зграде ’’IT-1’’ која се налази у Улици
Карађорђева бр. 82 у Зворнику, на тај начин што ће
досадашњем предсједнику Скупштине Ђокић Рајку
престати право представљања а предсједнику Управног
одбора Марковић Милошу престати право заступања
Заједнице етажних власника зграде ''ИТ-1''Зворник.
У будућем раду,Заједницу етажних власника зграде
''ИТ-1'' Зворник, ће представљати предсједник
Скупштине Стевановић Владимир а заступати
предсједник Управног одбора Ђокић Рајко.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Број: 05-373-32/08
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2010. године ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Петар Максимовић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
1.
Одлука о административним таксама Општине Зворник (пречишћен текст)
2.
Закључак након усвајања Приједлога одлуке о усвајању буџета Општине Зворник за 2010. годину
3.
Исправка

СТРАНА
1
5
5

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
Одлука о увођењу мјера штедње
2.
Одлука о кориштењу средстава за трећерођено и четврторођено дијете
3.
Одлука о успостави регистра административних поступака Општине Зворник
4.
Одлука о чувању другог примјерка матичних књига
5.
Одлука о преносу права власништва
6.
Правилник о раду Регистра административних поступака Општине Зворник
Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
7.
Административне службе Општине Зворник
8.
Правилник о процјени ризика
Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста АСО
9.
Зворник
10.
Упутство о примјени Правилника о платама запослених у АСО Зворник
11.
Рјешење о именовању Административног тијела
12.
Рјешење о именовању Техничког тијела
13.
Рјешење о именовању Програмског савјета за обиљежавање јубилеја „600 година града Зворника“
14.
Рјешење о именовању Организационог одбора јубилеја „600 година града Зворника“
15.
Рјешење о одређивању ознака организационих јединица
16.
Рјешење о именовању Комисије за разматрање Приједлога за закључење судског поравнања
17.
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање листе кандидата за додјелу стипендија студентима
18.
Рјешење о именовању Комисије за технички пријем радова
19.
Рјешење о измјенама и допунама Рјешења о одређивању локација такси стајалишта и броја мјеста
20.
Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора
21.
Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора
22.
Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора
23.
Рјешење о именовању Комисије за примопредају инвентара у канцеларији општине број 45
24.
Рјешење о именовању Мехмедбеговић Мухамеда за вршиоца сталног стручног надзора
Рјешење о именовању комуналне полиције општине Зворник и ветеринарског инспектора за
25.
вршиоце сталног стручног надзора на пословима уклањања паса луталица и њихово збрињавање
26.
Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора
27.
Закључак о одобравању новчаних средстава Лукић Драгану
28.
Закључак о одобравању новчаних средстава Кокоруш Слободану
29.
Закључак о одобравању новчаних средстава Хаџић Авдулаху
30.
Закључак о одобравању новчаних средстава Крстић Николи
31.
Закључак о одобравању новчаних средстава Смиљанић Жарку
32.
Закључак о одобравању новчаних средстава Сарајлић Џеваду
33.
Закључак о одобравању новчаних средстава Митровић Раду
34.
Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Јоки
35.
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђокић Миодрагу
36.
Закључак о одобравању новчаних средстава Гајић Бори
37.
Закључак о одобраваљу новчаних средстава Обреновић Милошу
38.
Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић Бошку
39.
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђулбеговић Сенади
40.
Закључак о одобравању новчаних средстава Ерић Зори
41.
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Драгомиру
42.
Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Р. Бранимиру
43.
Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Миодрагу

СТРАНА
5
7
7
9
9
9
12
12
15
16
16
16
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
26

48

Број 1

44.
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46.
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98.

Службени гласник општине Зворник

25. фебруар 2010.

Закључак о одобравању новчаних средстава Нинић Голубану
Закључак о одобравању новчаних средстава Удружењу за обнову и развој Козлучке регије
Закључак о одобравању новчаних средстава Мирковић Стоји
Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Младену
Закључак о одобравању новчаних средстава Тешић Петру
Закључак о одобравању новчаних средстава Мијановић Драгиславу
Закључак о одобравању новчаних средстава Пејић Небојши
Закључак о одобравању новчаних средстава Сикимић Бранки
Закључак о одобравању новчаних средстава Дому ученика Бијељина
Закључак о одобравању новчаних средстава Хаџић Мексиди
Закључак о одобравању новчаних средстава Манојловић Биљани
Закључак о одобравању новчаних средстава Црквеној општини Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Видаковић Слађани
Закључак о одобравању новчаних средстава за куповину божићних печеница
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Момиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Вашек Дамиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Слободанки
Закључак о исплати новчаних награда најуспешнијим спортистима у 2009. години
Закључак о одобравању новчаних средстава Петровић Сави
Закључак о одобравању новчаних средстава Зекић Чеди
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Дејану
Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић Зорици
Закључак о одобравању новчаних средстава Пожарчевић Зорану
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Недељки
Закључак о одобравању новчаних средстава Омеровић Фадилу
Закључак о одобравању новчаних средстава Мујкић Енверу
Закључак о одобравању новчаних средстава Авдић Менсудину
Закључак о одобравању новчаних средстава Мујић Реџепу
Закључак о одобравању новчаних средстава Сенић Жарку
Закључак о одобравању новчаних средстава Зекић Горану
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђокић Добринку
Закључак о одобравању новчаних средстава Јевтић Сањи
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Миодрагу „спортиста 2009. године“
Закључак о одобравању новчаних средстава Милићевић Јелени „спортисткиња 2009. године“
Закључак о одобравању новчаних средстава Џудо клубу „Српски Соко“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић Периши
Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Радоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Фудбалском клубу „Дрина“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Удружењу за обнову и развој Козлучке регије
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Влади
Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Илији
Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Момиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Вељанчић Драженки
Закључак о одобравању новчаних средстава Кикић Драгани
Закључак о одобравању новчаних средстава Талетовић Сенији
Закључак о одобравању новчаних средстава Тољ Душану
Закључак о одобравању новчаних средстава Видаковић Стеви
Закључак о одобравању новчаних средстава Миљановић Мики
Закључак о одобравању новчаних средстава Крајшумовић Миодрагу
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Бошку
Закључак о одобравању новчаних средстава Живановић Живораду
Закључак о одобравању новчаних средстава Вукић Тоди
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђукић Ковиљки
Закључак о одобравању новчаних средстава Живановић Даринки
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99.
100.
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102.
103.
104.
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108.
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110.
111.
112.
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114.
115.
116.
117.
118.

Службени гласник општине Зворник

25. фебруар 2010.

Закључак о одобравању новчаних средстава Новичић Бојки
Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Мирјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Лакић Зорану
Закључак о одобравању новчаних средстава Фудбалском клубу „Дрина“Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Борачкој организацији општине Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Дукић Драгиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Јосиповић Сретену
Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Јасмини
Закључак о одобравању новчаних средстава Вашек Алмири
Закључак о одобравању новчаних средстава СПЦ општини Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Мики
Закључак о одобравању новчаних средстава Станковић Жељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Јевтић Сањи
Закључак о одобравању новчаних средстава Рудановић Славољубу
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђокић Драгомиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Драшковић Вукашину
Закључак о одобравању новчаних средстава Милић Миленку
Закључак о одобравању новчаних средстава СПЦ општини Козлук
Закључак о одобравању новчаних средстава СПЦ општини Шепак
Закључак о одобравању новчаних средстава СПЦ општини Кисељачко-Јасеничку и Трновичку

40
40
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41
41
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42
42
42
43
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43
43
44
44
44
44
45

АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Закључак о одобравању реалокације средстава буџета општине Зворник за 2009. годину у оквиру
1.
потрошачке јединице 01190600 (број:03-40-22/2010) од 4.2/10
Закључак о одобравању реалокације средстава буџета општине Зворник за 2009. годину у оквиру
2.
потрошачке јединице 01190600 (број:03-40-20/2010) од 5.2/10
Закључак о одобравању реалокације средстава буџета општине Зворник за 2009. годину у оквиру
3.
потрошачке јединице 01190140 (број:03-40-18/2010) од18.1/10
Закључак о одобравању реалокације средстава буџета општине Зворник за 2009. годину у оквиру
4.
потрошачке јединице 01190300 (број:03-40-17/2010) од 8.2./10
Закључак о одобравању реалокације средстава буџета општине Зворник за 2009. годину у оквиру
5.
потрошачке јединице 08180021 (број:03-40-25/2010) од10.2/10
Закључак о одобравању реалокације средстава буџета општине Зворник за 2009.годину у оквиру
6.
потрошачке јединице 01190400 (број:03-40-23/2010) од 5.2/10

СТРАНА

АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Оглас о извршеном упису у регистар Заједница етажних власника промјену лица овлашћеног за
1.
заступање ЗЕВ зграде „Арена“- улаз 3
Оглас о извршеном упису у регистар Заједница етажних власника промјену лица овлаштеног за
2.
заступање ЗЕВ зграде „ИТ-1“

СТРАНА
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45
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Издавач: Скупштина општине Зворник
Обрађивач: Стручна служба за послове Скупштине општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
Службени гласник општине Зворник излази по потреби.

50

