СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Скупштина општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“ број: 3/10) и Закључка Скупштине општине
Зворник број: 01-022-69/09 од 30.04.2009. године,
Начелник општине, доноси:

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 у
2012. години.
Члан 2.
Уводе се следеће мјере штедње:
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 800,00 КМ у износу од 10%, почев од 01.01.2012.
године.
Налаже се директорима/руководиоцима јавних
установа и предузећа да у својим установама и
предузећима смање плате свим запосленима који имају
већа примања од 800,00 КМ за 10% почев од
01.01.2012. године и о томе извјесте Начелника
општине Зворник.
Укида се право на дневницу током службеног путовања
у Републици Српској и БиХ свим запосленима у АСО
Зворник, из ове одлуке изузимају се возачи. 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.

02. фебруар 2012. године
ЗВОРНИК
година: XX
БРОЈ: 1/2012
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 Зворник сем у изузетним
ситуацијама када Начелник општине треба одобрити
одлазак.
Смањити трошкове електричне енергије и гријања у
згради Општине Зворник, за остваривање уштеде и
праћење поштовања задужује се Служба за развој
локалне самоуправе, заједничке послове и управљање
кадровима 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
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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 2012. годину који ће доставити на
сагласност Начелника општине Зворник те да
квартално извјештавају Начелника општине Зворник о
свим набавкама у току претходног периода. Задужују се
Служба за јавне набавке, развој и међународну
сарадњу и Одјељење за финансије за праћење ове
мјере.
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: 02-022-3/11 од 11.01.2011.
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: 02-022-1/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске»
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на основу члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(«Службени гласник општине Зворник» број: 3/10),
Начелник општине доноси

ОДЛУКУ

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Одобрава се исплата средства у износу од 6.000,00 КМ
намјенски за реализацију пројекта «Санација крова
стамбене зграде Змајевац блок Ц“ у чијој реализацији
учествују Општина Зворник и Заједница етажних
власника Змајевац блок Ц.
Члан 2.
Заједница етажних власника Змајевац блок Ц учествује
у реализацији пројекта са 6.325,00 КМ.

02. феб 2012.

Члан 3.
Заједница етажних власника Змјавеца блок Ц преузима
обавезу спровођења комплетне процедуре јавне
набавке, потписивања уговора и надзора над
извршеним радовима у складу са важећим прописима.
Заједница етажних власника Змајевац блок Ц обавезна
је општини Зворник доставити изјвештај о реализацији
пројекта са копијама фактуре и фотографијама
изведених радова.
Члан 4.
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције 415200 – средства за суфинансирање
заједничких пројеката.
Средства исплатити на жиро рачун ЗЕВ Змајевац блок
Ц код НЛБ Развојне банке број: 562-009-00001429-35Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-28/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске" број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 38. и 44. Статута општине
Зворник - пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник" број: 03/10), Начелник општине
Зворник, доноси

ПРАВИЛНИК

О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
Овим правилником регулишу се питања расподјеле
средстава из буџета Општине Зворник студентима који
имају стално пребивалиште на подручју општине
Зворник, а студирају на подручју Републике Српске,
Босне и Херцеговине и Републике Србије.
Члан 2.
Из буџета Општине Зворник издвајају се средства за
стипендирање редовних студената. Корисници
стипендија других организација, субјеката, институција,
предузећа не могу бити стипендисти Општине Зворник.
Студенти који су обнављали неку од претходних година
студија не могу бити стипендисти Општине Зворник,
осим случајева из члана 13. став 2. за које су обавезни
приложити одговарајуће доказе.
Члан 3.
Стипендија се додјељује на основу конкурса који сваке
године расписује Начелник општине Зворник.
Конкурс се обавезно објављује у средствима јавног
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информисања и званичној Интернет презентацији
општине Зворник.
Члан 4.
Укупно планирана средства за стипендирање одредиће
се у складу са буџетом Општине Зворник за годину за
коју се расписује конкурс.
Средства одобрена буџетом Општине Зворник
дијелиће се како слиједи:
25% средстава за стипендије биће додијељено
студентима са просјеком већим од 8,50;
30% средстава за стипендије биће додијељена
студентима слабог материјалног стања;
30% средстава за стипендије биће додјељено
студентима без родитеља, студенти дјеца инвалида,
студенти са хендикепом и цивилне жртве рата;
5% средстава за стипендије студената прве године који
су носиоци Вукове дипломе за успјех остварен током
школовања и 10% средстава за стипендије остају у
резерви.
У случају да за одређене категорије стипендиста не
буде довољан број кандидата, Комисија из члана 7.
овог Статута ће преостали дио средстава преусмјерити
на неке од других категорија стипендиста. Комисија
доноси Листу дефицитараних занимања на подручју
општине Зворник на основу препоруке Завода за
запошљавање РС, Биро Зворник и Одјељења за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности.
Члан 5.
Висина стипендије за студенте:
-са просјеком већим од 8,5 износи 150 КМ мјесечно,
-за остале категорије студената износи 100 КМ
мјесечно, и исплаћиваће се у десет једнаких мјесечних
рата.
Члан 6.
Стипендија се не може додијелити за више од једног
студената из истог породичног домаћинства.
Стипендија се не може додијелити студенту
апсолвенту. Стипендија се не може додијелити
студенту мастер студија. Стипендија се не може
додијелити за студента старијег од 26 година.
Члан 7.
Одабир стипендиста врши Комисија за утврђивање
листе кандидата за додјелу стипендија студентима коју
именује Начелник општине. Комисија броји пет
чланова.
Члан 8.
Кандидат за додјелу стипендија подноси писмени
захтјев - формулар на обрасцу. Кандидати су обавезни
да у формулару попуне за коју категорију се кандидују,
односно:
студенти са просјеком већим од 8,50,
студенти чији су родитељи слабог материјалног стања,
студенти без родитеља, студенти дјеца инвалида,
студенти са хендикепом и цивилне жртве рата и
студенати прве године који су носиоци Вукове дипломе
за успјех остварен током школовања.

02. феб 2012.

Уз захтјев за додјелу стипендије студенти са
просјеком већим од 8,50 дужни су приложити:
потврда о статусу редовног студента одређене године
студија,
оцјене из претходних година са изведеном просјечном
вриједности оцјена током студирања,
овјерена фотокопија индекса,
изјаву да није корисник стипендије од других субјеката,
награде признања, дипломе, научни и пројектни радови
и сл. (овјерена копија).
Уз захтјев за додјелу стипендије студенти чији су
родитељи слабог материјалног стања дужни су
приложити:
копије свједочанстава о завршеним претходним
разредима и увјерење о упису више или високе школе за студенте прве године студија,
потврда о статусу редовног студента одређене године
студија,
оцјене из претходних година са изведеном просјечном
вриједности оцјена током студирања,
овјерена фотокопија индекса, изјаву о заједничком
домаћинству,
изјаву да није корисник стипендије од других субјеката,
увјерење да је корисник социјалне помоћи, доказе о
примањима за сваког члана домаћинства:
висине личних доходака,
увјерења о износу пензија,
потврда од Завода за запошљавање за незапослене
чланове домаћинства,
остале доказе о примањима.
-награде признања, дипломе, научни и пројектни
радови и сл. (овјерена копија).
Уз захтјев за додјелу стипендије студенти без
родитеља, студенти дјеца инвалида, студенти са
хендикепом и цивилне жртве рата дужни су
приложити:
копије свједочанстава о завршеним претходним
разредима и увјерење о упису више или високе школе за студенте прве године студија,
потврда о статусу редовног студента одређене године
студија,
оцјене из претходних година са изведеном просјечном
вриједности оцјена током студирања,
овјерена фотокопија индекса,
изјаву о заједничком домаћинству,
изјаву да није корисник стипендије од других субјеката,
увјерења или доказе:
извод из матичне књиге умрлих (дјеца без једног или
оба родитеља),
увјерење о инвалидности (ученици и студенти чији је
родитељ инвалид),
увјерење да је корисник социјалне помоћи,
увјерење о хендикепу особе која се пријављује на
конкурс,
-доказ о примањима за сваког члана домаћинства:
висине личних доходака,
увјерења о износу пензија,
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увјерења о износу породичне и личне инвалиднине,
потврда од Завода за запошљавање за незапослене
чланове домаћинства,
остале доказе о примањима,
награде признања, дипломе, научни и
пројектни радови и сл. (овјерена копија).
Уз захтјев за додјелу стипендије студентима прве
године који су носиоци Вукове дипломе за успјех
остварен током школовања дужни су приложити:
потврда о статусу редовног студента,
овјерену фотокопију Вукове дипломе,
овјерена фотокопија индекса и
изјаву да није корисник стипендије од других субјеката.
Члан 9.
Критеријуми за добијање стипендије су:
Студенти са просјеком изнад 8,50
-Сви студенти са просјеком оцјена већим од 8,5, а који
испуњавају услове конкурса биће стипендирани без
обзира на број поднијетих захтјева по Конкурсу.
2.
Студенти слабог материјалног стања
освојене награде, признања учествовање у научним
или пројектним активностима - један бод;
за студенте прве године студија, према успјеху о
завршеним разредима средње школе, средња оцјена
успјеха множи се са 3.5, а за студенте осталих година
студија оцјена успјеха из претходних година множи се
са два;
за сваку завршену годину студија по један бод;
кандидат без материјалних примања за све чланове
домаћинства - три бода;
кандидат чија мјесечна укупна примања у домаћинству
по члану износе:
до 150 КМ - два бода,
од 150 КМ до 200 КМ - један бод;
студент државног факултета - један бод;
дефицитарно занимање - два бода.
3.
Студенти без родитеља, студенти дјеца
инвалида,
студенти
са
хендикепом
и
цивилне жртве рата
освојене награде, признања учествовање у научним
или пројектним активностима - један бод;
за студенте прве године студија, према успјеху о
завршеним разредима средње школе, средња оцјена
успјеха множи се са 3,5, а за студенте осталих година
студија оцјена успјеха из претходних година множи се
са два;
студенти са хендикепом и цивилне жртве рата - два
бода;
за студенте без оба родитеља - шест бодова;
за студенте без једног родитеља - три бода;
за студенте чији је родитељ инвалид од I до V
категорије - два бода;
за студенте чији је родитељ инвалид од VI категорије један бод;
за сваку завршену годину студија по један бод;
кандидат без материјалних примања за све чланове
домаћинства - три бода;
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корисник социјалне помоћи - два бода;
кандидат чија мјесечна укупна примања у домаћинству
по члану износе:
до 150 Км - два бода,
од 150 КМ до 200 КМ - један бод;
студент државног факултета - један бод;
дефицитарно занимање - два бода.
4.
Студенти прве године који су носиоци
Вукове дипломе
-Сви студенти прве године студија а носиоци су Вукове
дипломе за остварен успјех током школовања биће
стипендисти Општине Зворник.
Члан 10.
У категоријама под тачкама 2. и 3. из претходног члана,
гдје се као главна карактеристика искаже слабо
материјално стање а бодовне разлике након бодовања
не буду значајно изражене, Начелник општине може, на
приједлог Комисије, донијети Одлуку о додјели
стипендија свим студентима који испуњавају услове
Конкурса. У овом случају мјесечна стипендија може
бити нижа од 100КМ у складу са укупно расположивим
буџетским средствима за стипендије.
Члан 11.
Одлуку о додјели стипендија доноси Начелник
Општине, на приједлог Комисије. Студенти које је
Општина Зворник стипендирала у претходној школској,
односно академској години морају се наново пријавити
на конкурс, а уз пријаву потребно је приложити сва
тражена документа по конкурсу.
Члан 12.
Кандидат коме је одобрена стипендија закључује са
Општином Зворник уговор о додјели стипендија. Уговор
у име Општине Зворник потписује Начелник општине
Зворник. Уговором се регулишу права и обавезе
уговорних страна.
Члан 13.
Студент, потписник уговора, дужан је вратити укупан
износ средстава примљених по основу стипендије,
увећан за камату од 10% у случају:
ако напусти редовно школовање;
ако изгуби право на даље школовање.
Од обавезе из претходног става ослобађа се студент
који напусти редовно школовање из оправданих
разлога као што је тежа болест, смрт храниоца
породице и сл.
Члан 14.
У случају давања нетачних и непотпуних података
стипендиста сноси кривичну и материјалну
одговорност, давања по основу стипендије ће бити
обустављена.
Комисија задржава право да провјери вјеродостојност
података датих у конкурсној процедури.
Члан 15.
Резултати конкурса биће објављени на огласној табли
Административне службе Општине Зворник и у свим
мјесним канцеларијама на подручју Општине Зворник.
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Сваки учесник у конкурсу може уложити приговор у року
од 8 дана од дана објављивања резултата конкурса
Начелнику Општине Зворник.
Члан 16.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о стипендирању студенатаиз буџета
општине Зворник број: 02-67-4/10 од 10.11.2010.године.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-67-5/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.12.2011. године
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, - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10),
Начелник општине Зворник, д о н о с и

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 Административне службе општине Зворник број:
02-014-7/09 од 05.11.2009. године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-10/09 од
30.12.2009. године, Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-1/10 од
05.01.2010. године, Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-2/10 од
08.02.2010. године, Правилника о измјенама идопунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-3/10 од 04.03.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-4/10 од
17.08.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-5/10 од 01.10.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
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систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-6/10 од
28.10.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-7/10 од 26.11.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-8/11 од
29.11.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-1/11 од 19.01.2011.године Правилника о
измјенама и допунамаПравилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-2/11 од
31.01.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-3/11 од 09.03.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-4/11 од
08.04.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-5/11 од 13.04.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-6/11 од
12.05.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-7/11 од 01.06.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-8/11 од
06.07.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-9/11 од 09.08.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-10/11 од
27.10.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-11/11 од 04.11.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-12/11 од
18.11.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-13/11 од 01.12.2011.године (у даљем тексту
Правилник ), на страни 54. Правилника тачка 9.
„Самостални стручни сарадник за интерну ревизију“
текст иза ријечи „Број извршилаца“ мјења се и гласи:
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„Број извршилаца:2 /два/, текст Услови за вршење
послова: „ВСС-економски факултет, пет година радног
искуства у струци, положен стручни испит за рад у
административној служби и звање овлаштеног
интерног ревизора“, мјења се и гласи:“ВСС-економски
факултет, пет година радног искуства у струци,
положен стручни испит за рад 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: 02-014-1/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.01.2012. године
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, - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10),
Начелник општине Зворник, д о н о с и

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 Административне службе општине Зворник број:
02-014-7/09 од 05.11.2009. године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-10/09 од
30.12.2009. године, Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-1/10 од
05.01.2010. године, Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-2/10 од
08.02.2010. године, Правилника о измјенама идопунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-3/10 од 04.03.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-4/10 од
17.08.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-5/10 од 01.10.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
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службе општине Зворник број:02-014-6/10 од
28.10.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-7/10 од 26.11.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-8/11 од
29.11.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-1/11 од 19.01.2011.године Правилника о
измјенама и допунамаПравилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-2/11 од
31.01.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-3/11 од 09.03.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-4/11 од
08.04.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-5/11 од 13.04.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-6/11 од
12.05.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-7/11 од 01.06.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-8/11 од
06.07.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-9/11 од 09.08.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-10/11 од
27.10.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-11/11 од 04.11.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-12/11 од
18.11.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-13/11 од 01.12.2011.године Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-1/11 од
18.01.2012.године (у даљем тексту Правилник ), на
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страни 47. Правилника тачка 2. „Самостални стручни
сарадник за послове Скупштине и њених тијела“ текст
иза ријечи „Број извршилаца“ мјења се и гласи: „Број
извршилаца:2 /два/.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеном гласнику општине Зворник”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-2/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.01.2011. 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), члана 38. став 1. алинеја 19.
Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број 3/10) и члана 7.
Правилника о стипендирању студената из буџета
општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број 12/10), Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА
СТУДЕНТИМА
I
У комисију за утврђивање листе кандидата за додјелу
стипендија студентима именују се:
1. Милош Томић
предсједник
2. Кнежевић Миленка
члан
3. Деспотовић Александар
члан
4. Ђокић Милан
члан
5. Ферхатбеговић Фахир
члан
II
Комисија ће према Правилнику о стипендирању
студената те критеријумима конкурса који трајe од
03.01.2012.године до 31.01.2012.године, извршити
бодовање свих учесника конкурса, утврдити приједлог
листе кандидата за додјелу стипендије студентима у
школској 2011/2012 години те приједлог листе и
извјештај доставити Начелнику општине Зворник.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-67-5-1/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр:
101/04, 41/05 и 118/05) и члана 38. став 1. алинеја 19.
Статута општине Зворник – пречишћен текст

02. феб 2012.

(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) ,
Начелник општине Зворник доноси

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
Члан 1.
Овим Рјешењем именује се Комисија у саставу:
1.

Владан Стевановић,
дипл.инг.грађ –
предсједник,
2. Млађана Ђокић,
дипл.инг.арх. – члан
3. Џевад Алић,
маш.тех. – члан.
Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1. овог Рјешења је да
изврши технички пријем и да састави записник о
техничком пријему на изградњи и санацији стамбених
јединица по пројекту „З-П-10, Лот 1 и Лот 2“.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-2/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 5. Одлуке о расписивању јавног
огласа-лицитације за давање у закуп јавних површина
(''Службени гласник Републике Српске '' број 11/11) и
члана 38. и 44.Статута општине Зворник– пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'' број 3/10),
Начелник општине Зворник доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ
Члан 1.
У комисију за спровођење усменог јавног надметања–
лицитације за давање у закуп грађевинског земљишта у
државној својини у граду Зворнику локације бр.10(код
зграде С-44) именују се :
1. Станковић Ненад, предсједник,
2. Максимовић Петар, члан
3. Савић Раде, члан
Члан 2.
Задатак комисије је да у складу са Одлуком о
расписивању јавног огласа –лицитације за давање у
закуп јавних површина спроведе поступак лицитације
за давање у закуп грађевинског земљишта у државној
својини у граду Зворнику о чему је дужна да води
записник који ће доставити надлежном органу на даље
поступање.
Члан 3.
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: 02-475-127/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.12.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 5. Одлуке о расписивању јавног
огласа-лицитације за давање у закуп јавне површине
(''Службени гласник Републике Српске '' број 13/11) и
члана 38. и 44.Статута општине Зворник (''Службени
гласник општине Зворник '' број 3/10) Начелник
општине Зворник доноси

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ
Члан 1.
У комисију за спровођење усменог јавног надметања–
лицитације за давање у закуп грађевинског земљишта у
државној својини у Дивичу на кп.бр.8364 КО Зворник ,
која ће се одржати 30.1.2012.године именују се :
1.Станковић Ненад , предсједник,
Симић Зорана , замјеник предсједника,
2.Перо Максимовић , члан,
Бранко Јашић, замјеник члана,
3.Мирослав Аћимовић, члан
Савић Раде , замјеник члана.
За записничара комисије се именује Калдесић Невена.
Члан 2.
Задатак комисије је да у складу са Одлуком о
расписивању јавног огласа –лицитације за давање у
закуп јавних површина спроведе поступак лицитације
за давање у закуп грађевинског земљишта у државној
својини у граду Зворнику о чему је дужна да води
записник који ће доставити надлежном органу на даље
поступање.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-475-1/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10)
и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број: 03/10) Начелник општине
Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
Стевановић Владан

I
из Зворника, по занимању

02. феб 2012.

дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Проширење и реконструкција водоводне мреже у МЗ
Ораовац“, а радове ће извршити „ИНСТЕЛ“ д.о.о.,
Бијељина, према условима из понуде, број: 02-360-1936/11, од 06.12.2011. године, одмах по потписивању
уговора о извођењу радова.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-193/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број 3/10) и јешења Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 12.05335-10/12 од 04.јануара 2012.године,
Начелник
општине Зворник, доноси

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ И АНГАЖОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ
I
За члана комисије за процјену штете настале због
појаве Америчке куге пчелињег легла на подручју
општине Зворник, на пчелињаку власништво Санела
Тахић из села Гребе-засеок Кучић Кула именује се:
- Милошевић Данијел
II
Задатак члана комисије прописан је рјешењем о
именовању и ангажовању комисије за процјену штете
коју је именовало Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде број: 12.05-335-10/12 од
04.јануара 2012.године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-1/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10)
и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број: 03/10) Начелник општине
Зворник, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету пружања
услуга „Израда архитектонско – урбанистичког пројекта
реконструкције и ревитализације тврђаве у Зворнику“, а
услуге ће извршити „Зворникпутеви“ а.д., Каракај бб,
Зворник, према условима из понуде, број: 02-360-1942/11, од 18.11.2011. године, одмах по потписивању
уговора о вршењу услуга.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-194/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Асфалтирање
улице поред аутобуске станице у Зворнику – Лот1,
Асфалтирање паркинг простора поред зграде „Б-2“ у
Зворнику – Лот2 и Спољашње уређење око стамбеног
објекта – борачка зграда – Лот3, број: 02-360-6/12, у
саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Срђан Деспић, члан,
3. Mилош Томић, члан,
4. Зоран Ерић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-6/12 од 11.01.2012, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 23.01.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).

02. феб 2012.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-6/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Рушење
топлане у кругу фабрике „Јадар““,
број: 02-360-11/12, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник,
2. Срђан Деспић, члан,
3. Mилош Томић, члан,
4. Зоран Ерић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-11/12 од 17.01.2012, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 26.01.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-11/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
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набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Изградња и
реконструкција 3 стамбенe јединица на подручју
општине Зворник: Изградња и реконструкција двије
стамбене јединице – Лот1 и Изградња и реконструкција
једне стамбене јединице – Лот2“, број:02-360-142/11,
преговарачки поступак у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Ненад Станковић, члан,
3. Милош Томић, члан,
4. Мирослав Радић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-142/11 од 17.01.2012. у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 25.01.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-142/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10)
и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број: 03/10) 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 у предмету пружања
услуга
„Израда
техничке
документације
за
реконструкцију и надзиђивање дијела дворане
Рекреативно-спортског центра у Зворнику, а услуге ће
извршити „Бук промет“ д.о.о., Стефана Дечанског 302,
Бијељина, према условима из понуде, број: 02-360-2193/11, од 21.12.2011. године, одмах по потписивању
уговора о вршењу услуга.

02. феб 2012.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-219/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07, 50/10) и члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 03/10) Начелник општине Зворник,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ТЕХНИЧКОГ СТАЊА ЗГРАДЕ Б-15 У ЗВОРНИКУ
Члан 1.
У комисију за утврђивање техничког стања зграде Б-15
у Зворнику именује се:
1. Бранислав Шаровић, предсједник,
2. Бошко Којић, члан
3. Ђоко Јанковић, члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је да изађе на лице мјеста и утврди
основаност притужби станара зграде Б-15 о
неквалитетно изведеним радовима.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-5/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Изградња
моста у МЗ Козлук“ - поновљени поступак, број: 02-36012/12, у саставу:
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1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Зоран Ерић, члан,
Mилош Томић, члан,
Мирослав Радић, члан,
Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-12/12 од 19.01.2012, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 31.01.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-12/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Асфалтирање
локалних путева на подручју МЗ Роћевић:
Асфалтирање локалног пута дионица засеок Пецка–
Станишићи – Лот1, Асфалтирање локалног пута
дионица засеок Врела–Матићи – Лот2 и Асфалтирање
локалног пута дионица засеок Пецка–Стјепановићи –
Лот3“, број: 02-360-13/12, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Зоран Ерић, члан,
3. Mилош Томић, члан,
4. Мирослав Радић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-13/12 од 19.01.2012, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 01.02.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.

02. феб 2012.

III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-13/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Хасановић Агану ЈМБ
2610970183922 за покривање трошкова лијечења у
износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва. Средства исплатити на
благајни општине.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се из
буџетске резерве на позицију 416100- дознаке за
сахране и незбринута лица – потрошачка јединица
01190140.
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: 02-430-1025/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.12.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Гојковић (Раденко)
Бојану из Зворника за покривање трошкова лијечења у
износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
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позиције 416100- средства за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни 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: 02-430-102/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.12.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Савјету за саобраћај у износу
од 900,00 КМ на име накнаде за израду „идејног
рјешења паркинга“.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 412700- расходи за пројекте Савјета за
саобраћај. Средства исплатити члановима комисије
на благајни 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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-235/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.12.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Савјету за саобраћај у износу
од 500,00 КМ на име накнаде за израду „идејног
рјешења паркинга“.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва. Средства са буџетске
резерве реалоцирати на позицију 412700- расходи за
пројекте Савјета за саобраћај- потрошачка јединица
01190150.

02. феб 2012.

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: 02-400-236/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.12.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају
се средства Ђорђић Ристи ЈМБ
2512944171779 за покривање трошкова лијечења у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни 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: 02-430-1026/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.12.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Манојловић Невенку из Брањева ЈМБ 0108961174142,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
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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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-380/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.12.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хајдуковић Милу из Китовница ЈМБ 2710959183915,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-696/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.12.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мичић Драгани из Зворника одобравају се средства у
износу од 100,00 КМ на име тешке материјалне
ситуације.

02. феб 2012.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-892/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.12.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Махмутовић Хати из Зворника ЈМБ 271008964187228
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити именованом на благајни 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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-988/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.12.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јекић (Боро) Милораду
из Роћевића са
ЈМБ
0108989773637 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 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити именованом на благајни 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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1028/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.12.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и Одлуке о начину расподјеле
средстава из буџета за младе општине Зворник број:
02-022-83/07 од 27.04.2007.године, Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
О ФИНАНСИРАЊУ ОМЛАДИНСКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Одобравају се средства омладинској оргнаизацији
Зворничко урбано удружење младих (адреса Дом
омладине Зворник, Трг Краља Петра I Карађорђевића
бб) у износу од 2.400,00 КМ намјенски за покривање
трошкова закупа канцеларијског простора у
2012.години.
Канцеларијски простор из става 1. овог члана
користиће поред Зворничког урбаног удружења младих
и Удружење породица са проблемом стерилитета
„Бебе 1“ Зворник.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200 – буџет за младе.
Средства уплатити на жиро рачун удружења код НЛБ
Развојне банке број: 562-009-80890122-20.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

02. феб 2012.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-1/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ћетковић Милоју из Економије
ЈМБ 0101940171793, на име тешке материјалне
ситуације у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни 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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-949/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Попић Младену из Зворника
ЈМБ 2609969174148, за покривање трошкова лијечења
дјетета у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
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исплатити на благајни 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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-997/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

О ИСПЛАТИ СРЕДСТАВА ЈУ ДОМ ОМЛАДИНЕ
ЗВОРНИК
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава ЈУ Дом
омладине Зворник у висини 6.000 КМ на име
финанасирања редовних активности у 2012.години.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог Закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 414100 – Субвенција за Дом
омладине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-2/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Перић Милутину из Каракаја
ЈМБ 3101961183903, на име тешке материјалне
ситуације у износу од 150,00 КМ.

02. феб 2012.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни 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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-446/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст ("Службени гласник општине Зворник"
број: 3/10), Начелник општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства социјално угроженом
Шакоти Миловану из Зворника у износу 300,00 КМ на
име плаћања трошкова сахране за преминулу супругу
Митру Шакота.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-Дознаке за
сахране незбринутих лица, потрошачка јединица
01190140.
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: 03-430-1020/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА
СЛАБОГ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА
Члан 1.
Додјељује се једнократна новчана помоћ у
појединачном износу по 100 КМ за 180 породица слабог
материјалног стања, и то за 158 породица корисника
социјалне помоћи, и 22 породице у алтернативном
смјештају у баракама Каракај.
Члан 2.
Укупна средства у износу 18000 КМ (осамнастхиљада
КМ) обезбједиће се са буџетске позиције „дознаке за
једнократне помоћи“ економски код 416100.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије и Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-3/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и Одлуке о начину расподјеле
средстава из буџета за младе општине Зворник број:
02-022-83/07 од 27.04.2007.године, Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК

О ФИНАНСИРАЊУ ОМЛАДИНСКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Одобравају се средства Омладинском савјету Зворник
намјенски за реализацију редовних активности у току
јануара и фебруара.
Члан 2.
Средства у износу од 950,00
обезбједиће се са
позиције 415200 – буџет за младе.
Средства исплатити на благајни представнику
организације.
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».

02. феб 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-4/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тадић (Мирослав) Јелени из Зелиња са сталним
мјестом пребивалишта у Карађорђевој улици „зграда
између двије банке“ број 13, талентованом ученику
Основне школе без оба родитеља, одобрава се
исплата у износу од 1.000,00 КМ (10 мјесеци по 100,00
КМ) на име покривања трошкова школовања у
2012.години.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200- буџет за младе. Средства уплатити
на жиро рачун у НЛБ Развојној банци број: 562-00980599215-32.
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: 02-400-5/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Драгутиновић Слободану
из Зворника са ЈМБ
1212953171788, ЛК број: 05ГКД8055 и сталним мјестом
пребивалишта Светог Саве З-14 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 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
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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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-11/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о 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: 02-022-4/11 а на
захтјев Османовић Зикрета, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава
се Османовић Зикрету
ЈМБГ
0301983183891 Зворник – Поточани
једнократна
новчана помоћ у износу од 600.00 КМ за треће рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено 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: 08-414-82/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Стевановић Маријани
из Трновице, ЈМБ 1303988778644, за покривање
трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са

02. феб 2012.

позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни 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: 02-430-17/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о 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: 02-022-4/11 а на
захтјев Станојевић Новице, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Станојевић Новици ЈМБГ 0101980183891
Зворник – Челопек једнократна новчана помоћ у
износу од 600.00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено 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: 08-414-83/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Одобравају се средства Ристић Славку из Зворника
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ЈМБ 2211952183913, за покривање трошкова лијечења
у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-978/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Перић Ненада, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Перић Ненаду ЈМБГ 3010979183921
Зворник – Зелиње једнократна новчана помоћ у износу
од 600.00 КМ за четврто рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено 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: 08-414-1/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

02. феб 2012.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се новчана средства аикидо клубу „Шинхан“
Зворник, намјенски за покривање трошкова такмичења.
Члан 2.
Новчана средства у износу од 700,00 КМ исплатити са
позиције 415200- грант за финансирање спортских
организација–потрошачка
јединица
01190150Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности. Средства уплатити на жиро рачун клуба.
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: 02-66-3/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се новчана средства Паинтбал клуб
„Зворник“, намјенски за покривање материјалних
трошкова.
Члан 2.
Новчана средства у износу од 850,00 КМ исплатити са
позиције 415200- грант за финансирање спортских
организација–потрошачка
јединица
01190150Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности. Средства уплатити на жиро рачун клуба.
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: 02-66-4/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се средства Српској Православној Црквеној
општини Каракај, намјенски за покривање трошкова
асвалтирања платоа испред Споменика палим борцима
у отаџбинском рату и уређење прилаза у градско
гробље у износу од 4.500,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200- грант за СПЦ. Средства уплатити на
жиро рачун СПЦО Каракај код НЛБ Развојне банке број:
562-009-80259691-07.
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: 02-66-6/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Миљановић (Драго) Војиславу из Зворника са сталним
мјестом пребивалишта Гробнице 5
одобрава се
исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова сахране оца.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-7/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

02. феб 2012.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Смиљанић (Војо) Жарку РВИ из Зворника, са ЈМБ
1911973192214 и сталним мјестом пребивалишта
Карађорђева С-44, 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 416100 – средства за инвалиде, рањене и
ППБ.
Средства исплатити именованом на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-13/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Мацановић Ранку из Зворника
ЈМБ 0311959174356, за покривање трошкова лијечења
у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни 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».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1002/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се новчана средства Фудбалском клубу
“Дрина“ Зворник, намјенски за покривање трошкова
лигашког такмичења.
Члан 2.
Новчана средства у износу од 1.600,00 КМ исплатити
са позиције 415200- грант за финансирање спортских
организација–потрошачка
јединица
01190150Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности. Средства уплатити на жиро рачун
Фудбалског клуба „Дрина“ 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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-2/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Томанић Цвијану из Шћемлије, засеок Томанићи са
ЈМБ 1004966183917 одобрава се исплата у износу од
400,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.

02. феб 2012.

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: 02-430-32/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Пејић Микајла, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Пејић Микајлу ЈМБГ 0407970183933
Зворник – Каракај бб једнократна новчана помоћ у
износу од 600.00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено 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: 08-414-2/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

О ФИНАНСИРАЊУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава Удружењу
грађана и пољопривредника „Нова Каменица“ из
Зворника, за покривање трошкова регистрације
удружења.
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Члан 2.
Средства у износу од 500,00
обезбједиће се са
позиције 415200 – средства за НВО и удружења.
Средства исплатити на благајни представнику
удружења Индири Суљић.
Након регистрације удружење је обавезно копију
документације доставити у Одјељење за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности АСО 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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-9/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Марковић Момиру
из
Трновице ЈМБ 0310965183891 за покривање трошкова
лијечења у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни 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: 02-430-41/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Томић Станиславу
из
Зворника са сталним мјестом пребивалишта 9. априла
С-7 3/А, намјенски за покривање трошкова штампања

02. феб 2012.

и издавања књиге афоризама, у износу од 500,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200- грант за финансирање културних
манифестација и активности. Средства исплатити на
жиро рачун код НЛБ Развојне банке број: 562-10080232872-54.
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: 02-430-128/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Преузима се обавеза ОШ „Свети Сава“ Зворник и
одобравају се средства по рачуну број 284/11 за
набавку школског намјештаја за једну учионицу, у
укупном износу 2.925,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка дозначиће се
добављачу „Уна-Пром“ д.о.о. Зворник, преко
Министарства просвјете и културе Бања Лука.
Средства ће се исплатити на терет Гранта за санацију
школских објеката-415200.
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: 02-400-224/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Сикимић (Марјан) Бранки
из Каракаја са ЈМБ
1312976188891 одобрава се исплата
у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање основних животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-928/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Махмутовић Хати из Зворника са ЈМБ 1008964187228
одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-29/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

02. феб 2012.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Михајловић (Петар) Горану из Јардана са ЈМБ
1003970184069 одобрава се исплата
у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-970/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Спасојевић Душану
из Андровића са ЈМБ
2110951183901 одобрава се исплата у износу од
100,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
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».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-40/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-12/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Oдобравају се новчана средства одбојкашком клубу
„Дрина“
Зворник, у износу од 1.500,00 КМ за
покривање трошкова лигашког такмичења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200- грант за финансирање спортских
организација. Средства уплатити на жиро рачун клуба.
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: 02-66-5/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Преузима се обавеза ОШ „Свети Сава“ Зворник, по
рачуну број 47-23/10 за набавку и монтажу тракастих
завјеса за три учиониц првих разреда, у количини
45,80м2, и укупном износу 1.607,58 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка дозначиће се
добављачу ЗПД „Концепт“. Зворник, на жиро-раћун
број: 562-009-80654195-89 НЛБ Развојна банка Зворник.
Средства ће се исплатити на терет Гранта за санацију
школских објеката-415200.
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.
Глишић Војиславу из Каракаја са ЈМБ 1006955174153
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање основних
животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-42/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се новчана средства рукометном клубу
„Дрина“
Зворник, у износу од 2.000,00 КМ за
покривање трошкова лигашког такмичења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200- грант за финансирање спортских
организација. Средства уплатити на жиро рачун клуба.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-6/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Ристановић (Урош) Браниславу из
Тршића, ЈМБГ-0211978183914, једнократна новчана
помоћ на име учешћа у санацији штете од пожара
(18.01.2012.године)
на
породичној
кући
и
предузетничкој радњи, у висини 3.000,00 КМ
(трихиљадеконвертибилнихмарака).
II
Средства из тачке 1. овог закључка ће се дозначити на
жиро-рачун именованог број:
552-115-35037929-26 Хипо банка.
Средства ће се исплатити на терет буџета општинеСредства за деминирање, обуку и ванредне прилике
(цивилна заштита), економски код 412700.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-45/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

О ИСПЛАТИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Oдобрава се исплата новчаних средстава Српској
Православној Црквеној општини Зворник, у износу од
3000 КМ, намјенски за реновирање Парохијског дома.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције - Грант за СПЦ Зворник, економски код
415200.
Средства ће се дозначити на жиро рачун Црквене

02. феб 2012.

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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-17/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Халиловић Божани из Зворника са ЈМБ 2209988188933
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 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-46/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Мустафић Заде, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се Мустафић Зади ЈМБГ 2603982218893
Зворник - Снагово - Мехмедићи једнократна новчана
помоћ у износу од 600.00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено 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: 08-414-3/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Oдобравају се новчана средства Фудбалском клубу
“Дрина“ Зворник у износу од 6.500,00 КМ намјенски за
покривање трошкова функционисања клуба.
Члан 2.
Новчана средства у износу од 6.500,00 КМ исплатити
са позиције 415200- грант за финансирање спортских
организација–потрошачка
јединица
01190150Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности. Средства уплатити на жиро рачун клуба.
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: 02-66-17/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Преузима се обавеза ОШ „Јован Цвијић“ Дрињача и
одобравају се средства по рачуну број 560 за набавку
огревног дрвета за подручну школу у Зелињу, у
количини од 5 палета (10м3), у укупном износу 760,50
КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка ће се уплатити
добављачу ЗЗ „Пеми“. Зворник, на жиро-раћун број:
554-012-00000182-63.
Средства ће се исплатити на терет Гранта за санацију
школских објеката-415200.
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: 02-400-19/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

О ИСПЛАТИ СРЕДСТАВА ЈУ ДОМ ОМЛАДИНЕ
ЗВОРНИК
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава ЈУ Дом
омладине Зворник у висини 1.200,00 КМ намјенски за
финанасирања културне манифестације „Светосавска
недеља 2012“.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог Закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 415200 – грант за финансирање
културних манифестација.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-18/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се новчана средства Фудбалском клубу
“Напредак“ Доњи Шепак у износу од 2.000,00 КМ
намјенски за покривање трошкова функционисања
клуба.
Члан 2.
Новчана средства у износу од 2.000,00 КМ исплатити
са позиције 415200- грант за финансирање спортских
организација–потрошачка
јединица
01190150Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности. Средства уплатити на жиро рачун клуба.
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: 02-66-18/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се новчана средства Фудбалском клубу
“Јардан“ из Јардана у износу од 500,00 КМ намјенски за
покривање трошкова функционисања клуба.
Члан 2.
Новчана средства у износу од 500,00 КМ исплатити са
позиције 415200- грант за финансирање спортских
организација–потрошачка
јединица
01190150Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности. Средства уплатити на жиро рачун клуба.
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: 02-66-19/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

02. феб 2012.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Бањановић Шевки из Козлука са ЈМБ 2409986183909
одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање основних
животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-22/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Јовић Гори из Улица 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 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
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».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-23/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хамзић Смајлу из Зворника са ЈМБ 1811949183906 и
сталним мјестом пребивалишта Ђурђевданска бб
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-796/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

02. феб 2012.

помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-602/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Омеровић Фахрудину из Горњих Шетића 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 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1001/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Гајић (Милан) Александри из Зворника са ЈМБ
1001971179368 и сталним мјестом пребивалишта
Ђурђевданска 23 одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова набавке књига за дјецу.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Бечић Злате, Начелник општине доноси

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се Бечић Злати
ЈМБГ 1010979188322
Зворник – Сопотник једнократна новчана помоћ у
износу од 600.00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено 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: 08-414-4/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Oдобравају се новчана средства СПД „Србадија“
Бијељина (адреса: Светог Саве 28, 76300 Бијељина)
намјенски за организацију Светосавског бала
„Бијељина 2012“.
Члан 2.
Новчана средства у износу од 1.000,00 КМ обезбједиће
се са позиције буџетска резерва. Средства уплатити
код НЛБ Развојне банке број: 562-003-00000008-33.
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: 02-400-24/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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 (Осман) Сенади из Кула Града са ЈМБ
2004965126255 одобрава се исплата
у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-18/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Технички школски центар
Зворник (адреса: Каракај бб, ЈИБ: 4400249300007 и МБ:
1096974) намјенски за организацију Школске славе
Светог Саве.
Члан 2.
Средства у износу од 1.000,00 обезбједиће се са
позиције буџетска резерва. Средства уплатити на жиро
рачун школе.
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: 02-400-20/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Стјепановић (Срећо) Горан из
Роћевића, ЈМБГ: 2007974183902, за покривање
трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни 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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-68/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Илић (Стево) Жељку
из Зворника са ЈМБ
0403963180028 и сталним мјестом пребивалишта
Мајевичка бб 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 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-37/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

02. феб 2012.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Милошевић (Радо) Нади из Економије са ЈМБ
0903949189236 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 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
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».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-54/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Пелемиш Далибору
из Зворника са ЈМБ
2803980180045 и сталним мјестом пребивалишта
Угловница II 3/8 одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање основних животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
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
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објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-55/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Маџаревић (Радивоје) Драго из Табанаца са ЈМБ
2910969183904 одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
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».
.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-59/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Одобравају се средства Петровић Бошку из Кисељака,
ЈМБГ: 0701967183952, на име тешке материјален
ситуације у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.

02. феб 2012.

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: 02-430-65/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Миличић Среди из Ораховца са ЈМБ 2306970183891
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 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
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».
.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1007/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Николић (Радоје) Дарку
из Пађина са ЈМБ
2903986773646 одобрава се исплата
у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
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покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом
на благајни
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».
.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-56/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Лазић (Милорад) Зорану
из Ораховца са ЈМБ
1904966183926 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 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом
на благајни
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».
.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-826/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:

02. феб 2012.

3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Јањић Миленка, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Јањић Миленку ЈМБГ 1805974183902
Зворник – Јардан једнократна новчана помоћ у износу
од 600.00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено 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: 08-414-5/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2012. годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/11), Начелник општине д о н
оси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190150-Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности, са позиције:
415200-Грант за санацију школских објеката, на
позицију:
412500-Расходи за текуће одржавање, у износу
6.000,00 КМ, за потрошачку јединицу 08150063Технички школски центар.
Реалокација је потребна да би се извршило
финансирање кречења школе Техничког школског
центра Каракај.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-2/2012
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.01.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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02. феб 2012.

На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2011. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/10), Начелник
општине д о н о с и

На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2011. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/10), Начелник
општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190140-Одјељење за финансије, са позиције:
621900-Отплата дуга из претходних година, на
позицију:
412900-Судска рјешења, у износу 9.500,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се измириле обавезе
Доо "Хигра" Бијељина по судском рјешењу.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-189/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.12.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190300-Центар за социјални рад, са позиције:
416100-Финансирање социјалних потреба и социјалне
заштите, на позицију:
511200-Издаци за инвестиционо одржавање, у износу
2.000,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се извршио упис
оснивачког капитала Центра за социјални рад Зворник
код Окружног привредног суда у Бијељини.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-183/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.12.2011. 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 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2011. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/10), Начелник
општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190170-Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја, са позиције:
412800-Расходи за одржавање депоније, на позицију:
513100-Набавка земље за зону санитарне заштите и
остале намјене, у износу 5.000,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна за
куповину земљишта у МЗ Трновица по Одлуци
Скупштине општине.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-184/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.12.2011. 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 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2011. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/10), Начелник
општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190150-Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности, са позиције:
511700-Издаци за улагање у развој-стратегија развоја,
на позиције:
416100-Партиципација непотпуних аутобуских линија, у
износу 9.000,00 КМ и
415200-Грант
за
финансирање
културних
манифестација, у износу 700,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се извршило
плаћање увећаних рачуна за партиципацију непотпуних
линија и финансирање набавке књига.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-172/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.12.2011. 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 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2011. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/10), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
08150063-Технички школски центар, са позиције:
412200-Расходи по основу утрошка енергије, на
позиције:
412300-Расходи за режијски материјал, у износу 188,00
КМ и
412700-Расходи за стручне услуге (информисања и
медије,
правне,
ревизорске,
компјутерске,
административне,
вјештачења
и
пројектна
документација), у износу 1.618,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна да би се
извршило плаћање према добављачима за испоручени
материјал и одржавање опреме и зграда.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-191/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.12.2011. 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 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2011. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/10), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
08150063-Технички школски центар, са позиције:
412200-Расходи по основу утрошка енергије, на
позиције:
412300-Расходи за режијски материјал, у износу 782,00
КМ ,
412500-Расходи за текуће одржавање, у износу 212,00
КМ и

02. феб 2012.

412700-Расходи за стручне услуге (информисања и
медије,
правне,
ревизорске,
компјутерске,
административне,
вјештачења
и
пројектна
документација), у износу 2.580,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна да би се
извршило плаћање према добављачима за испоручени
материјал, преглед радника и одржавање опреме и
зграда.
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: 03-40-181/11
Датум: 31.12.2011. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.

На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2011. годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/10), Начелник Одјељења за
финансије, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190170-Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја, са позиције:
511100-Издаци за суфинансирање заједничких
пројеката, на позицију:
513100-Набавка земље за зону санитарне заштите и
остале намјене, у износу 5.100,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна за
куповину земљишта у МЗ Трновица по Одлуци
Скупштине општине.
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: 03-66-184/11
Датум: 29.12.2011. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.

На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2011. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/10), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190150-Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности, са позиције:
415200-Грант за пословну зону Јадар, на позицију:
415200-Грант за финансирање спортских организација"ФК Дрина", у износу 14.000,00 КМ.
414100-Субвенција за музејску збирку, на позиције:
415200-Грант
за
финансирање
културних
манифестација, у износу 2.000,00 КМ и
415200-Грант за финанирање СПКД "Просвјета" у
износу 2.000,00,
415200-Грант за коло српских сестара, на позицију:
415200-Грант за ОО "Субнор" Зворник, у износу 200,00
КМ,
416100-Партиципација за вантјелесну оплодњу, на
позицију:
412900-Средства за рад одбора Енциклопедија РС, у
износу 650,00 КМ,
416100-Грант за удружење дијабетичара, на позицију:
416100-Партиципација непотпуних аутобуских линија, у
износу 300,00 КМ;
416100-Партиципација превоза ученика, на позицију:
415200-Грант за финансирање буџета за младе, у
износу 4.200,00 КМ,
415200-Грант за санацију школских објеката, на
позицију:
415200-Грант за финансирање буџета за младе, у
износу 1.000,00 КМ,
412700-Расходи за пројекте савјета за саобраћај, на
позицију:
415200-Грант
за
финансирање
културних
манифестација, у износу 500,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна да би се
измирили трошкови по рачунима за "ФК
Дрина",измиривање обавеза за набавку књига,
плаћање рачуна за превоз КУД "Свети Сава", плаћање
увећаних трошкова за непотпуне аутобуске линије,
обиљежавање дана борца и финансирање активности
Омладинског савјета из Зворника.
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: 03-40-172/11
Датум: 23.12.2011. године

02. феб 2012.

комуналне послове, о б ј а в љ у ј е

ОГЛАС
Административна служба општине Зворник –
Одјељење за стамбено-комуналне послове на основу
свог рјешења број: 05-373-5/04 од 30.12.2011. године,
извршило је у регистру Заједница етажних власника
стамбених зграда у регистарском листу број 114
упис промјене лица овлашћеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде
''Б-13'' која се
налази у Улици Браће Југовића у Зворнику, на тај
начин што ће досадашњем предсједнику Управног
одбора Крсту Јакшићу , престати право заступања
Заједнице етажних власника зграде ''Б-13'' Зворник.
У будућем раду , Заједницу етажних власника
зграде ''Б-13'' Зворник, ће
заступати предсједник
Управног одбора Николић Лазо.
Оглас објавити у Службеном гласнику
општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 05-373-5/04
В.Д НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 30.12.2011. године ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Мирко Гајић, дипл. инг. руд.с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Општинска управа Зворник – Одјељење за стамбено-
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02. феб 2012.

САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Одлука о увођењу мјера штедње
2. Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничког пројекта
3. Правилник о стипендирању студената из буџета општине Зворник
4. Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник од 18.01.2012.године
5. Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник од 30.01.2012.године
6. Рјешење о именовању комисије за утврђивање листе кандидата за додјелу стипендија студентима
7. Рјешење о именовању комисије за технички пријем
8. Рјешење о именовању комисије за спровођење поступка лицитације
9. Рјешење о именовању комисије за спровођење поступка лицитације за давање у закуп грађевинског
земљишта у државној својини у Дивичу
10. Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Проширење и реконструкција водоводне мреже у МЗ Ораовац“
11. Рјешење о именовању и ангажовању једног члана комисије за процјену штете
12. Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора у предмету пружања
услуга „Израда архитектонско-урбанистичког пројекта реконструкције и ревитализације тврђаве у
Зворнику“
13. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Асфалтирање улице поред аутобуске станице у
Зворнику – Лот1, Асфалтирање паркинг простора поред зграде Б-2“
14. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Рушење топлане у кругу фабрике „Јадар“
15. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Изградња и реконструкција 3 стамбене јединица на
подручју општине Зворник“
16. Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора у предмету пружања
услуга „Израда техничке документације за реконструкцију и надзиђивање дијела дворане Рекреативноспортског центра у Зворнику“
17. Рјешење о именовању комисије за утврђивање техничког стања зграде Б-15 у Зворнику
18. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Изградња моста у МЗ Козлук“
19. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Асфалтирање локалних путева на подручју МЗ
Роћевић“
20. Закључак о одобравању новчаних средстава Хасановић Агану
21. Закључак о одобравању новчаних средстава Гојковић (Раденко) Бојану
22. Закључак о одобравању новчаних средстава Савјету за саобраћај
23. Закључак о одобравању новчаних средстава Савјету за саобраћај
број:02-400-236
24. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђорђић Ристи
25. Закључак о одобравању новчаних средстава Манојловић Невенку
26. Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Милу
27. Закључак о одобравању новчаних средстава Мичић Драгани
28. Закључак о одобравању новчаних средстава Махмутовић Хати
29. Закључак о одобравању новчаних средстава Јекић (Боро) Милораду
30. Закључак о финансирању омладинског пројекта
31. Закључак о одобравању новчаних средстава Ћетковић Милоју
32. Закључак о одобравању новчаних средстава Попић Младену
33. Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ Дом омладине
34. Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Милутину
35. Закључак о одобравању новчаних средстава Шакоти Миловану
36. Закључак о одобравању новчане помоћи породицама слабог материјалног стања
37. Закључак о одобравању новчаних средстава Омладинском савјету Зворник
38. Закључак о одобравању новчаних средстава Тадић (Мирослав) Јелени
39. Закључак о одобравању новчаних средстава Драгутиновић Слободану
40. Закључак о одобравању новчаних средстава Османовић Зикрету
41. Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Маријани
42. Закључак о одобравању новчаних средстава Станојевић Новици
43. Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Славку
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Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Ненаду
Закључак о одобравању новчаних средстава Аикидо клубу „Шинхан“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Паинтбал клуб Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Српској Православној Црквеној општини Каракај
Закључак о одобравању новчаних средстава Миљановић (Драго) Војиславу
Закључак о одобравању новчаних средстава Смиљанић (Војо) Жарку
Закључак о одобравању новчаних средстава Мацановић Ранку
Закључак о одобравању новчаних средстава Фудбалском клубу „Дрина“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Томанић Цвијану
Закључак о одобравању новчаних средстава Пејић Микајлу
Закључак о одобравању новчаних средстава Удружењу грађана и пољопривредника „Нова Каменица“
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Момиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Станиславу
Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ „Свети Сава“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Сикимић (Марјан) Бранки
Закључак о одобравању новчаних средстава Махмутовић Хати
Закључак о одобравању новчаних средстава Михајловић (Петар) Горану
Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић Душану
Закључак о одобравању новчаних средстава Одбојкашком клубу „Дрина“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ „Свети Сава“ Зворник по рачуну број 47-23/10
Закључак о одобравању новчаних средстава Глишић Војиславу
Закључак о одобравању новчаних средстава Рукометном клубу „Дрина“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Ристановић (Урош) Браниславу
Закључак о одобравању новчаних средстава Српској Православној Црквеној општини Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Халиловић Божани
Закључак о одобравању новчаних средстава Мустафић Зади
Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ „Јован Цвијић“ Дрињача
Закључак о одобравању новчаних средстава Фудбалском клубу „Дрина“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ Дом омладине Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава ФК „Напредак“ Доњи Шепак
Закључак о одобравању новчаних средстава Фудбалском клубу „Јардан“ из Јардана
Закључак о одобравању новчаних средстава Бањановић Шевки
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Гори
Закључак о одобравању новчаних средстава Хамзић Смајлу
Закључак о одобравању новчаних средстава Гајић (Милан) Александри
Закључак о одобравању новчаних средстава Омеровић Фахрудину
Закључак о одобравању новчаних средстава Бечић Злати
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђулбеговић (Осман) Сенади
Закључак о одобравању новчаних средстава СПД „Србадија“ Бијељина
Закључак о одобравању новчаних средстава Технички школски центар Каракај
Закључак о одобравању новчаних средстава Стјепановић (Срећо) Горану
Закључак о одобравању новчаних средстава Илић (Стево) Жељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић (Радо) Нади
Закључак о одобравању новчаних средстава Пелемиш Далибору
Закључак о одобравању новчаних средстава Маџаревић (Радивоје) Драги
Закључак о одобравању новчаних средстава Петровић Бошку
Закључак о одобравању новчаних средстава Миличић Среди
Закључак о одобравању новчаних средстава Николић (Радоје) Дарку
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић (Милорад) Зорану
Закључак о одобравању новчаних средстава Јањић Миленку
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
95. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190140-Одјељење за финансије
96. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190170-Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
97. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190300-Центар за социјални рад

18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32

36

Број 1

Службени гласник општине Зворник

02. феб 2012.

98. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности

32

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру
1.
потрошачке јединице 08150063-Технички школски центар (број: 03-40-191/11)
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру
2. потрошачке јединице 08150063-Технички школски центар (број: 03-40-181/11)
3. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190170-Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја (број:
03-66-184/11)
4. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
(број: 03-40-172/11)

СТРАНА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОMУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Оглас о извршеном упису промјене лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника
1.
зграде „Б-13“
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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
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