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ЗВОРНИК 
година: XXIII 
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На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 30.јануара 2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 

 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се Извјештај о раду Начелника 

општине и Административне службе општине Зворник 
за период 01.01.-31.12.2013.године, 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

Број: 01-022-4/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине  
Зворник, на сједници одржаној дана 30.јануара 2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 

1.  Усваја се Програм рада Начелника 
општине и Административне службе општине  Зворник 
за период 01.01.-31.12.2014.године. 
 

2.  Саставни дио закључка је Програм рада из 
тачке 1. 
 

 3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

Број: 01-022-5/13                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

ПРОГРАМ РАДА 
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ 
ЗВОРНИК 

за период 01.01. – 31.12.2014. године 
 

 
I - УВОД 
 

На основу Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и Статута општине Зворник 
(„Службени гласник општине Зворник“ број: 3/10, 14/12 
и 3/13), Начелник општине надлежан је да: 

 

- предлаже статут општине, 
 

- предлаже одлуке и друга општа акта 
скупштини, 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 
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- израђује нацрт и подноси скупштини на 

усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, 
економски план, развојни план, инвестициони 
програм, просторни и урбанистички план и остале 
планске и регулаторне документе који се односе на 
коришћење и управљање земљиштем, укључујући и 
коришћење јавног земљишта, 

- обавјештава скупштину о свим питањима из 
надлежности општине, њених права и обавеза, 

- проводи локалну политику у складу са 
одлукама скупштине, извршава локални буџет и 
обезбјеђује примјену одлука и других аката 
скупштине, 

- извршава законе и друге прописе Републике 
чије је извршење повјерено општини, 

- доноси одлуку о оснивању општинске 
административне службе, 

- доноси правилник о организацији и 
систематизацији радних мјеста општинске 
административне службе, 

- бира и разрјешава општинске службенике, 
врши њихово распоређивање на радна мјеста у 
административној служби општине, бира и одлучује 
о престанку радног односа техничких и помоћних 
радника, као и о другим правима из радног односа. 
Ове одлуке начелник општине доноси у складу са 
законом и Колективним уговором, 

- доноси план цивилне заштите општине и 
обезбјеђује његову реализацију, 

- реализује сарадњу општине са другим 
општинама, градовима, међународним и другим 
организацијама, у складу са одлукама и 
закључцима скупштине општине и њених 
одговарајућих радних тијела, 

- даје сагласност на статуте и друга општа акта 
установа чији је оснивач општина, 

- подноси извјештај скупштини о раду у 
органима предузећа која обављају комуналне 
дјелатности, 

- подноси извјештај скупштини о свом раду и 
раду општинске административне службе, 

- покреће иницијативу да се до одлуке 
надлежног суда обустави од извршења пропис 
скупштине општине, општи или појединачни акт, ако 
сматра да је супротан Уставу и закону, 

- закључује уговоре у име општине, у складу са 
актима скупштине општине, 

- рјешава у другом степену по жалби на 
првостепена рјешења општинске административне 
службе, уколико за рјешавање нису надлежни 
републички органи, 

- одговоран је за законитост свих аката које 
предлаже скупштини општине, 

- доноси одлуке о располагању новчаним 
средствима, 

- обавља друге послове утврђене законом, као 
и послове које му повјери скупштина општине у 
складу са законом. 

 
У складу са надлежностима и Програмом рада 

Скупштине општине Зворник за 2014. годину Начелник 
општине ће предложити доношење следећих одлука и 
аката: 

1. Извјештај о раду Начелника општине и АСО 
Зворник у 2013. години, 

2. План и програм рада Начелника општине и 
АСО Зворник за 2014. годину, 

3. Одлука о просјечној грађевинској цијени м2 
корисне стамбене површине на подручју 
општине Зворник за 2013. годину, 

4. Одлука о гробљима и погребној дјелатности, 

5. Извјештај о стању у пољопривреди са 
прегледом остварених регреса и подстицаја у 
2013, 

6. Информација о стању локалних и 
некатегорисаних путева на подручју општине 
са приједлогом мјера и активности, 

7. Извјештај о улагањима у мјесне заједнице у 
2013. години, 

8. План улагања у Мјесне заједнице у 2014. 
години, 

9. Програм инвестиционог улагања у 2014. 
години, 

10. Програм кориштења буџетских  средстава за 
подстицај развоја пољопривреде на подручју 
општине Зворник за 2014. годину, 

11. Информација о мрежи организованости и 
опремљености теренских амбуланти 
породичне медицине на подручју општине 
Зворник, 

12. Програм кориштења средстава посебних 
намјена од водних накнада у 2014. години, 

13. Информација о стању спорта и културе на 
подручју општине Зворник, 

14. Одлука о расподјели средстава спортским 
организацијама за 2014. годину, 

15. Информација о стамбеном збрињавању 
породица погинулих бораца и РВИ, 

16. Одлука о усвајању Просторног плана општине 
Зворник, 
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17. Одлука о завршном рачуну буџета општине 

Зворник за 2013. годину, 

18. Извјештај о извршењу буџета општине 
Зворник за период 01.01. - 31.12.2013. година, 

19. Извјештај о извршењу буџета општине 
Зворник за период 01.01. - 31.03.2014. година, 

20. Информација о ефектима увођења пореза на 
непокретности у 2013. години, 

21. Информација о дивљим депонијама на 
подручју општине Зворник са приједлогом 
мјера за њихово уклањање, 

22. Извјештај о спровођењу Програма мјера за 
санирање дефицита Буџета општине, 

23. Извјештај о раду са финансијским извјештајем 
установа чији је оснивач Општина за 2013, 

24. Извјештај о раду АД „Водовод и комуналије“ 
Зворник, 

25. Извјештај о раду АД „Зворник стан“ Зворник, 

26. Одлука о приступању израде Плана 
парцелације насеља „Брањево“, 

27. Одлука о одређивању осталог грађевинског 
земљишта, 

28. Информација о раду Пословне зоне Јадар у 
Каракају, 

29. Информација о стању водоснабдјевања на 
подручју општине Зворник, као и пружање 
других комуналних услуга, 

30. Информација АД „Зворник стана“ Зворник  о 
припремама за грејну сезону 2014/2015 
годину, 

31. Одлука о уређењу и одржавању паркинг 
простора и тротоара на подручју општине 
Зворник, 

32. Информација о организованости, 
опремљености и функционисању цивилне 
заштите на подручју општине Зворник, 

33. Информација о малољетничкој деликвенцији 
на подручју општине Зворник са приједлогом 
мјера на њеном сузбијању, 

34. Информација о експлоатацији шљунка, 
пијеска, воде и ломљеног камена и 
минералних сировина на подручју општине 
Зворник са финансијским ефектима, 

35. Информација о судским споровима у којима је 
Општина тужена или тужилац и процјена 
исхода судских спорова, 

36. Информација о стању и заштити околине на 
подручју општине Зворник, 

37. Информација о пословању привреде и 
предузетништва на подручју општине у 2013. 
години, 

38. Одлука о димњачарској дјелатности, 

39. Информација о стању улица и тротоара, 
хоризонталне, вертикалне и свјетлосне 
сигнализације са приједлогом мјера, 

40. Стратегија развоја пољопривреде на подручју 
општине и Правилник о подстицајним мјерама 
у области пољопривреде за лица која 
планирају да се професионално баве 
пољопривредом (самозапошљавање у 
привреди), 

41. Стратегија развоја спорта на подручју 
општине Зворник, 

42. Извјештај о извршењу буџета општине 
Зворник за период од 01.01 - 30.06.2014. 
година, 

43. Извјештај о извршењу донесених закључака 
Скупштине општине, 

44. Информација о инспекцијском надзору на 
подручју општине Зворник за период јануар - 
јуни, 

45. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о 
локалним и некатегорисаним путевима и 
улицама на подручју општине Зворник, 

46. Информација о стању безбједности 
саобраћаја на територији општине Зворник, 

47. Извјештај о изградњи у граду Зворнику у 
2013/2014 години, 

48. Информација о стању безбједности и стању 
криминалитета на подручју општине Зворник 
за прво полугодиште 2014. године, 

49. Извјештај о успјеху ученика школске 
2013/2014 године и упису ученика у основним 
и средњим школама за  школску 2014/2015 
годину, 

50. Програм рада зимског одржавања градских 
улица, тргова, паркова, приградских насеља и 
локалних путева на општини Зворник за 
зимску 2014/2015 годину, 

51. Информација о сарадњи НВО и органа власти 
у општини Зворник, 

52. Одлука о усвајању  Плана парцелације 
насеља „Језеро“, 

53. Извјештај о извршењу буџета општине 
Зворник за период од 01.01 – 30.09.2014. 
године, 

54. Одлука о усвајању Нацрта буџета општине 
Зворник за 2015. годину, 
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55. Одлука о усвајању Плана парцелације насеља 

„Брањево“, 

56. Програм рада Средњих школа за 2014/15 
школску годину на подручју општине Зворник, 

57. Одлука о усвајању Локалног еколошког плана, 

58. Информација о  запошљавању у  општини 
Зворник у 2014. години, 

59. Информација о оснивању предузетничких 
радњи у 2014. години, 

60. Информација о стању пописа и уписа имовине 
општине Зворник - земљишта, јавна добра, 
објекти и средства у припреми, станова и 
остали простори, 

61. Информација о попису становништва у Босни 
и Херцеговини са освртом на подручје 
општине Зворник, 

62. Одлука о буџету општине Зворник за 2015. 
годину и 

63. Одлука о извршењу буџета општине Зворник 
за 2015. годину. 

 
Осим побројаних нормативних аката Начелник 

општине ће у складу са својим законским овлашћенима 
и у границама позитивних законских прописа, 
самостално доносити друга нормативна акта. 

 

Програмом рада Начелника општине Зворник за 
2014. годину предвиђени су послови и задаци на чијој 
реализацији ће радити Начелник општине заједно са 
одјељењима и службама Административне службе 
општине Зворник и Скупштином општине Зворник, а у 
складу са Законима и подзаконским прописима.  

 

Мјере које ће Начелник општине заједно са 
Скупштином предузети имаће за циљ штедњу на свим 
новима власти на локалном нивоу почев од 
Административне службе, јавних установа и предузећа 
па све до мјесних заједница као што је био случај 
неколико година уназад. 

 

Овај план рада треба сватити као оквирни који ће 
остати отворен током цијеле године а Начелник 
општине ће адекватним методама рада и дјеловања 
путем сједница Скупштине општине, колегијума са 
Начелницима одјељења и Шефовима служби, те 
директорима јавних установа и предузећа на подручју 
општине размотрити сва битна питања за рјешавање 
проблема у областима привредног и друштвеног 
живота а од интереса за општину и грађане. 

 

Општина ће бити покретач активности у стварању 
и побољшању укупне економске ситуације, кроз 
подршку локалном економском развоју, јавном и 
транспарентном извршењу буџета и стварању 
партнерства између општине, привредног и невладиног 
сектора. 

 

 

Економија је најзначајнији сегмент развоја сваке 
друштвене заједнице, наш основни економски циљ 
јесте интезиван економски развој општине Зворник уз 
истовремено еколошки нешкодљиво живљење. 
Сматрамо обавезним наставити радити на 
запошљавању локалног становништва кроз стратешки 
приступ који ће за посљедицу имати побољшање 
животног стандарда свих грађана. Посебну пажњу ћемо 
посветити високо образованим младим људима кроз 
наставак финансирања и реализацију програма 
запошљавања приправника са вишом и високом 
стручном спремом али и програм запошљавања 
приправника са високом стручном спремом из 
категорије дјеца палих бораца. 

 

Приоритет ће бити осигурање снажне привредне 
инфраструктуре. То у практичном смислу значи 
равномјерно ширење привредног развоја на цијелој 
територији општине. Приоритет ће свакако имати 
подршка развоју малих и средњих предузећа али и 
дрвопрерађивачка индустрија, туризам и 
пољопривреде. Један од приоритетних економских 
задатака привредног развоја Зворника биће подршка 
пољопривредном сектору кроз успоставу Аграрног 
фонда. Овај програм ће бити детаљно разрађен у 
Стратегији развоја пољопривреде, документ који ће се 
наћи пред одборницима у првој половини године. 

 

Основне правце друштвено-економског и 
политичког развоја општине Зворник засниваћемо на 
најдиректнијем учешћу свих њених грађана у доношењу 
одлука, те изградњи свијести о потреби личног 
доприноса грађана у развоју локалне заједнице. 
Залагањем за транспарентно управљање локалном 
заједницом даћемо значајан допринос испуњењу 
препорука Савјета Европе у развоју локалних 
заједница, те њихово прилагођавање савременим 
европским стандардима. У овој години ћемо спровести 
изборе у Савјетима мјесних заједница (по новим 
правилима) што ће бити прилика да током тог процеса 
успоставимо квалитетнију комуникацију са грађанима. У 
циљу стварања ефикасније управе настојаћемо да 
општинске службе дио својих послова раде на терену, а 
не само, и искључиво, у канцеларијама. Кроз сарадњу 
са разним међународним и локалним организацијама 
радићемо на едукацији и подизању свијести грађана о 
значају улоге мјесних заједница. Омогућићемо 
директно учешће грађана у управљању локалном 
заједницом кроз реализацију активности из Стратегије 
комуникације општине Зворник. 

 

Упоредо са развијањем комуникације између 
власти и грађана, користећи нове технологије и 
олакшавајући постојеће процедуре прибављања 
документације, наставићемо радити на побољшању 
интерне комуникације унутар органа Административне 
службе општине Зворник. 
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Један од главних задатака, као и ранијих година, у 

2014. години ће бити консолидација буџета уз планско 
и постепено смањивање дефицита. Реално је да би се 
додатна средства за смањење потраживања како 
правних тако и физичких лица обезбједи кроз кредитно 
задужење што сада Законска акта дозвољавају. Радити 
и даље на смањењу потрошње посебно на 
материјалним трошковима а задржати развојну 
димензију буџетске политике. 

 

Капацитете јавних установа и предузећа развијати 
као значајан општински потенцијал, радити на 
консолидацији финансијског пословања (посебну 
пажњу обратити на Рекреативно спортски центар, Дом 
омладине Зворник и Центар за стара лица који су 
показали да имају капацитет и реалан основ да 
позитивно послују али им терет представљају обавезе 
наслеђене из ранијих година) и учинити их ликвидним и 
способним за нормално функционисање. 
 

Један од приоритета биће и упућивање захтјева 
према надлежним републичким институцијама да 
Општина Зворник добије статус Града а у складу са тим 
да се практично дефинише као центар регије Бирач. 
Регију Бирач чине Општине Зворник, Власеница, 
Шековићи, Милићи, Сребреница, Братунац и Осмаци и 
у њој према последњем попису живи око 130.000 
становника. Као центар регије Бирач и као 
најмногољуднија општина у Републици Српској 
сматрамо да Општина Зворник треба да добије статус 
града. Чињеница јесте да је ова регија и Општина 
Зворник у неравноправном положају у односу на друге 
регије у Републици Српској по броју републичких 
институција и агенција. Потребно је одређен број 
институција „вратити“ у Зворник, прије свега Центар 
јавне безбједности као и неке од правосудних 
институција (значајно би било да Правобранилаштва 
Републике Српске има своју канцеларију у Зворнику). 
Главни циљ је наставити динамику инвестирања у 
капиталне пројекте, уз могућност укључивања још већег 
броја субјеката на партнерској основи у њихово 
суфинансирање на принципу јавног и приватног 
партнерства. 

 

С обзиром да су крајем прошле године усвојене 
измјене и допуне Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске у првом кварталу 2014. године 
ускладићемо пословање и акте Административне 
службе општине Зворник са донесеним измјенама и 
допунама. 

 

Инсистираћемо да Општина Зворник активно 
учествује у доношењу одлука по питању рада и 
будућности некадашње Фабрике глинице „Бирач“ и 
њених повезаних фирми „Алумине“. Фабрика глинице 
има несумњиво највећи значај у привреди општине 
Зворник и као таква треба да има и друштвену и 
социјалну пажњу према грађанима општине Зворник те 
да у складу са својим могућностима учествује у 
инфраструктурним пројектима које је неопходно 
урадити због еколошких последица које проузрокује 

фабрика својим радом. Сматрамо да представници 
институција власти у Зворнику морају имати активнију 
улогу и учествовати у доношењу одлука значајних за 
будућност фабрике. 

Обезбједити одржавања сертификата о 
увођењу Система управљања квалитетом ИСО 
9001:2000 у Административној служби општине 
Зворник. 

 

Реализација мјера штедње на нивоу локалне 
управе, као и мјера за смањење негативних ефеката 
свјетске економске кризе на привредни развој општине 
Зворник. 

 

Активности на завршетку започетих и отпочињењу 
нових активности које су директно везане за рад 
Административне службе општине Зворник, као 
јединице локалне самоуправе. Наставиће се процес 
јачања локалне заједнице са посебним освртом на рад 
мјесних заједница и Савјета мјесних заједница, гдје се 
најбоље могу уочити сви проблеми који се тичу грађана 
наше Општине, као и иницирати њихово ефикасно 
рјешавање. Као логична посљедица претходног, и као 
приоритетан циљ ове, као и претходне године, биће 
стварање још ефикасније управе, управе која ће 
омогућити задовољавање основних потреба грађана и 
рјешавање њихових појединачних захтјева, и то прије 
свега, својим професионалним, стручним и одговорним 
ангажманом. 

 

Наставак активности успостављања система 
контроле финансијског пословања и других буџетских 
корисника с обзиром да је увођењем трезорског 
пословања тај процес у АСО Зворник завршен. С тим у 
вези формирани тим за континуирану контролу 
пословања буџетских корисника и јавних установа на 
подручју општине Зворник и праћење поштовања 
одлуке о мјерама штедње наставиће са својим радом. 
Основни задаци тима: контрола пословања буџетских 
корисника и јавних установа у складу са члановима 4. и 
6. Правилника о процедурама за успостављање 
надзора над пословањем нижих буџетских корисника 
општине Зворник, припрема извјештаја о извршеним 
котролама са приједлозима мјера и праћење 
поштовања уведених мјера штедње у АСО Зворник и 
јавним установама на подручју општине Зворник. 
 

У циљу доброг управљања заједницом, 
унаприједићемо комуникацију са грађанима путем 
интернета и друштвених мрежа кроз израду новог 
интернет портала Општине Зворник, како би 
најдиректније пружили грађанима увид у израду и 
имплементацију локалних политика, те дали ширу 
перспективу оствареног напретка у Зворнику. Такође, у 
2014.години наставићемо са издавањем 
информативног билтена општине Зворник. 

 

Добро управљање подразумијева и виши степен 
комуникације са локалним и државним медијима, што 
захтијева и заговарање код представника јавних 
сервиса на давању веће пажње активностима на 
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простору општине Зворник. План нам је да у сарадњи 
са РТРС тај јавни медијски сервис отвори своју 
канцеларију у Зворнику. Такође, представници општине 
ће радити и на повезивању са различитим приватним, 
штампаним и електронским медијима како би се 
подигао степен извјештавања о позитивним причама и 
примјерима добре праксе из Зворника. 

 
 

Континуиране активности на рјешавању проблема 
са којима се суочава АД „Зворник - стан“ Зворник. 

Организација традиционалне манифестације 
„Зворничко љето 2014“. 

 

Провођење циљева и пројеката дефинисаних 
Стратегијом интегрисаног развоја општине Зворник 
2012 – 2017. 

 

Подршка у реализацији пројекта изградња 
регионалне депоније „Црни врх-сјевер“ уз активности на 
јачању капацитета АД „Водовод и комуналије“ како би 
наше комунално предузеће спремно дочекало почетак 
рада депоније. 

 

Завршетак радова на реализацији пројекта 
„Реконструкција улица Светог Саве, Карађорђева, 
дијела улице Патријарха Павла, Вука Караџића, Трга 
Краља Петра I Карађорђевића и других улица“ у 
Зворнику, у 2014. години ће бити завршени сви 
планирани радови са завршетком шеталишта, садња 
дрвореда, уређење платоа код музичке школе, зграде 
Привредне банке и плато код зграде Центар 3. 

 
 

Завршетак I фазе пројекта „Водоводни систем 
дијела општине „Зворник-Сјевер“ са почетком 
прикључивања корисника на мрежу, до априла мјесеца, 
уз доношење неопходних одлука који прате 
реализацију ове активности. 

 

Наставак активности на реализацији пројеката: 
завршетак изградње водоводног система „Зворник – 
Сјевер“ којим ће се у потпуности рјешити питање 
водоснадбијевања у МЗ Скочић, Трновица, Јасеница, 
Кисељак, Пађине, Роћевић и Доњи Шепак 
(расписивање тендера за избор извођача радова и 
зависно од датума потписивања уговора започети 
радови), изградња водоводног система „Тршић“ 
(расписивање тендера за избор извођача радова), прва 
фаза изградње водоводног система „Локањ – Пилица“ 
(расписивање тендера за избор извођача радова), 
завршетак изградње канализационе мреже у МЗ 
Табанци (расписивање тендера за избор извођача 
радова и зависно од датума потписивања уговора 
започети радови) и наставак започетог пројекта 
реконструкција и изградња водоводне мреже у граду 
Зворнику (расписивање тендера за избор извођача 
радова). 

 

Обезбјеђивање средстава (аплицирање према 
фондовима ЕУ или другим донаторским 
организацијама) за наставак активности реконструкција 
јавне расвјете са посебним освртом на замјену 
свјетиљки на магистралном путу од Дивича до 
Каракаја, план је да се свјетиљке замјене новим са ЛЕД 

технологијом што ће побољшати енергетску 
ефикасност и уштедити енергија. 

У складу са постигнутим договором са ЈП 
Путеви Српске реализовати пројекат „Изградња 
кружног тока на раскрсници у Каракају са уређењем 
аутобуског стајалишта“. Обавеза Општине Зворник 
јесте да ријеши питање власништва над земљиштем 
потребним за извођење радова. 

 

Обезбјеђивање средстава за реализацију 
инфраструктурних пројеката у руралним подручјима 
општине од стране других институција (Влада 
Републике Српске, Савјет министара БиХ, Влада ФБиХ, 
Кантоналних влада, међународне организације итд). 

 
Активности на коначном договору о 

финансирању те у складу са тим провођење процедуре 
избора извођача радова и почетак радова на пројекту 
„Реконструкција моста Краља Александра I 
Карађорђевића“ у сарадњи са Општином Мали 
Зворник. 

 

Активности на легализацији плацева и 
стамбених објеката у насељу Брањево, Улице и 
Економија са посебним акцентом на питање Брањева. 

 

Стамбено збрињавање породица погинулих 
бораца и РВИ од I до IV категорије на основу протокола 
потписаног са Владом РС, почетак активности на 
изградњи стамбеног објекта са 37 станова чиме би 
биле ријешене све породице са постојеће листе. План 
јесте да у првом кварталу 2014. године Министарство 
рада и борачко-инвалидске заштите распише јавни 
позив за избор извођача радова на изградњи зграде. 

 
Ангажовање на учешћу општине Зворник у 

конкурсима за средства прекограничне сарадње и 
предприступним фондовима ЕУ. 

 

Наставак активности на попису општинске 
имовине. 

 

Подршка у раду и развој Пословне зоне Јадар у 
Каракају кроз наставак радова на уређењу зоне, 
привлачење инвеститора и промоцију потенцијала 
зоне. У овој години посебну пажњу ћемо посветити 
јачању капацитета унутар локалне управе за 
привлачење страних инвестиција. 

 

Формирање Пословно – економског савјета 
Начелника општине Зворник са циљем динамичније и 
редовније комуникације представника локалних власти 
са највећим и најзначајнијим привредницима са 
подручју наше општине те размјене искустава и давање 
приједлога и сугестија у ком правцу локална власт 
треба да усмјери активности и дјеловање по питању 
подршке постојећих привредних субјеката и отварање 
нових. 

Наставак реализације пројекта „Омладинска 
банка“ у партнерству са фондацијом „МОЗАИК“, чији је 
циљ повећати учешће младих у процесима локалног 
развоја руралних средина кроз додјелу бесповратних 
новчаних средстава пројектима које покрећу млади. 
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Рјешавање проблема водоснабдјевања и чистоће 
града и приградских насеља. 

 
 

Наставак радова на уређењу градске плаже као и 
рад на обезбјеђивању средстава за пројекат „Иградња 
понтон плаже на Зворничком језеру“. 

 
 

Реализација програма Народна кухиња и банка 
хране у сарадњи са удружењима и организацијама које 
се баве хуманитарним радом на подручју општине. 

 
 

У циљу обезбјеђивања веће сигурности грађана и 
њихове имовине као и повећање сигурности у 
саобраћају реализовати пројекат „Увођење видео 
надзора у граду Зворнику“. 

 
 

Посебну пажњу усмјерићемо на позицију младих и 
њиховој активној улози у побољшању општих услова 
живота на простору општине. Поред непосредне 
сарадње са локалним удружењима грађана, радићемо 
на побољшању сарадње са републичким мрежама 
омладинских организација, прије свега са 
организацијама која се баве промоцијом грађанских 
слобода, заштитом маргинализираних скупина, 
професионалним организацијама које се баве 
промоцијом волонтерског рада, те асоцијацијама које 
се баве хуманитарним радом и помоћи различитим 
социјално-угроженим категоријама становништва. 

 
 

Подршка у раду удружења грађана и НВО. 
 
 

Подршка у раду Културно умјетничких друштава, 
омладинских, хуманитарних и других удружења чије је 
финансирање предвиђено буџетом општине Зворник. 

 

С обзиром на туристичке потенцијале које 
општина Зворник има, значајне активности имаћемо и 
на стварању предуслова за развој туризма на подручју 
општине Зворник кроз припрему и реализацију 
следећих пројеката: 

 

1. Наставак реализације I фазе пројекта 
Реконструкција и уређење старог зворничког 
средњевјековног града „Ђурђевграда“ – у 2014. години 
реализоваћемо: 

 
 

- уређење платоа/паркинга код доњег града, 
изградња и освјетљење пјешачке стазе, 

 

- реконструкција „Јеринине стазе камена“ која је 
уништена ранијих година, 

 

- посебна пажња биће посвећена промоцији и 
враћању значаја горњег града као омиљеног и 
најпосјећенијег излетишта свих грађана 
Зворника. 

 
 
 

2. Развој бањског туризма и афирмација бање 
Кисељак кроз даљи рад на пројекту уз активнији рад на 
обезбјеђивању средстава за пројекат „Изградња 
омладинског хостела“. 
 
 
 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

Поред реализације побројаних активности, 
Начелник општине ће путем сталних контаката са 
Владом Републике Српске, те институцијама БиХ 
радити на рјешавању проблема свих категорија 
становништва општине Зворник у циљу побољшања 
њиховог положаја. 

 

Посебна пажња у 2014. години биће посвећена 
раду органа Административне службе општине Зворник 
како би се продуктивност рада службеника подигла на 
максималан нивоу све са циљем задовољнијих грађана 
Општине Зворник. 

 
 

У току ове године биће настављена сарадња и 
контакти са страним Амбасадама у БиХ, у циљу 
изналажења могућности за финансирање одређених 
пројеката на подручју општине, те успостављању и 
других облика сарадње. 

 
 

Начелник општине ће у сарадњи са Јавним 
правобранилаштвом РС, сједиште замјеника у 
Бијељини, радити на бржем, ефикаснијем и 
економичнијем рјешавању  судских спорова у којима се 
као странка појављује општина Зворник, те 
предузимати све мјере потребне за ријешавање истих у 
корист општине. 

 

У току године биће настављена сарадња са 
представницима политичких партија и клубова 
одборника у Скупштини општине Зворник, у циљу 
рјешавања актуелних питања на подручју општине. За 
припреме засједања Скупштине општине Зворник 
редовно ће бити одржавани скупштински колегијуми у 
функцији утврђивања дневног реда, те усаглашавање 
интереса представника свих политичких странака око 
доношења аката Скупштине општине Зворник. 

 

Редовни колегијуми са Начелницима одјељења и 
шефовима служби, биће у функцији благовременог 
информисања начелника о пословима и активностима 
из надлежности одјељења и служби, те правовременог 
предузимања потребних мјера за обављање послова 
локалне управе. 

 
 

Такође, биће настављена сарадња и са другим 
невладиним организацијама, представницима ОСЦЕ-а, 
представницима ЕУФОРА, удружењима која дјелују 
како на локалном тако и на републичком и државном 
нивоу. 

 

Сарадња са представницима вјерских заједница, 
биће наставак добре комуникације која је и до сада 
била на завидном нивоу. 

Изградња повјерења између општине и грађана 
подстицањем двосмјерне комуникације и даље ће бити 
један од приоритетних циљева Начелника општине и 
Административне службе, како би општина много брже 
препознала и разматрала проблеме и потребе 
заједнице и укључила ставове и мишљења грађана у 
креирање општинске политике и доношења важних 
одлука у Скупштини општине Зворник. 
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Такође, Начелник општине ће наставити са 

пријемима грађана у циљу упознавања са њиховим 
проблемима, те изналажења могућности за рјешавања 
истих а у складу са надлежностима Начелника општине 
и Административне службе општине Зворник. 

Начелник општине ће одржавати састанке са 
директорима јавних предузећа и установа у циљу 
превазилажења потешкоћа са којима се исте сусрећу, 
непосредне контакте са предсједницима мјесних 
заједница у циљу упознавања са проблемима и 
потребама мјесних заједница и изналажења начина за 
њихово ријешавање,те свакодневне сусрете са 
грађанима, у оној мјери колико то протоколарне 
обавезе дозвољавају, а у циљу упознавања са 
проблемима које имају грађани, те изналажење начина 
за њихово рјешавање. 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 
 

Административна служба, као извршна власт чији је 
носилац Начелник општине, има своје надлежности у 
складу са Уставом, Законом о локалној самоуправи и 
Статутом, као и друге послове из надлежности државне 
управе пренијете Законом на општину. 

 

Административна служба има право да се бави 
свим питањима од локалног интереса која нису 
искључена из њене надлежности, нити додијељена 
неком другом нивоу власти. Административна служба 
обавља самосталне послове предвиђене Законом који 
се односе на: 

 

- извршавање и провођење прописа скупштине 
општине и начелника општине, 

 

- припремање нацрта одлука и других аката које 
доноси скупштина општине и начелник општине, 

 

- извршавање и провођење закона и других прописа 
и обезбјеђење вршења послова чије је извршење 
повјерено општини и 

 

- вршење стручних и других послова које им повјери 
скупштина општине и начелник општине. 

 
Начела за организацију и рад Административне 
службе  
 

Административна служба се организује и дјелује у 
складу са критеријима ефикасности, дјелотворности и 
економичности; који обухватају, између осталог, 
поштивање сљедећих најважнијих принципа: 

 

- обједињавање истих или сличних, односно 
међусобно повезаних послова у одговарајуће 
организационе јединице, 

- законито и благовремено одлучивање о правима и 
обавезама и на закону заснованим правним 
интересима физичких и правних лица, 

 
 

- стручно и рационално обављање послова и 
остваривање одговорности запослених и 
постављених лица за њихово обављање, 

- ефикасно руковођење организационим јединицама 
и стални надзор над обављањем послова. 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 

Одјељење за финансије у току 2014. године ће 
обављати следеће послове и активности: 

 

- извршење Закона о буџетском систему и Закона о 
трезорском пословању, као и других прописа и 
општинских аката у оквиру права и дужности 
Општине који се односе на финансије, 

 

- припремање, праћење и реализација политике 
финансирања Општине, 

 

- израда Годишњег завршног рачуна за 2013. годину  
и извјештаја о извршењу буџета за 2013. годину, 

- припрема и обрађује материјале за сједнице 
Скупштине општине и одговара за законитост и 
тачност истих из своје надлежности, 

 

- припремање Нацрта и Приједлога буџета Општине 
за 2015. годину у складу са усвојеним Буџетским 
календаром за 2015. годину, 

 

- праћење, евиденцију и наплату прихода као и 
извршење расхода буџета, 

 

- спроводи активности са Пореском управом, 
надлежним Министрствима и Агенцијама у циљу 
успостављања квалитетније евиденције и веће 
контроле обрачуна и наплате прихода буџета, 

 

- вршити контролу пословања нижих буџетских 
корисника у погледу правилности и законитости 
коришћења буџетских средстава преко тима за 
контролу, 

- унапређења система управљања квалитетом ISO 
9001:2000 из дјелокруга рада Одјељења, 

 

- координације рада, као и њено даље унапређење, 
са другим одјељењима и службама АСО, 
надлежним државним институцијама, 
организацијама и институцијама у оквиру 
овлашћења, 

 

-  извршавати све друге послове који му се ставе у     
дјелокруг рада. 

 
 

- Одјељење за финансије ће у 2014. години водити 
активности на спровођењу закона и других прописа 
који регулишу област финансија као и одлука СО и 
Начелника општине, и то. 

 

- извршење буџета за 2014. годину у складу са 
Законом о буџетском систему Републике Српске, 
Одлуком о извршењу буџета и другим одлукама 
Скупштине општине и Начелника општине, 

 

- израда кварталних извјештаја о извршењу буџета 
за 2014. годину за потребе СО и достављање истих 
надлежним органима, 
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- израда извјештаја о кориштењу буџетске резерве за 

потребе Начелника општине и СО, 
 

- израда кварталних планова за извршење буџета у 
складу са Одлуком о извршењу буџета и годишњим 
планом буџета, достављање планова буџетским 
корисницима и усаглашавање истих са буџетским 
корисницима, 

- води активности на обрачуну, контроли и наплати 
прихода општине, пре свега непореских прихода, 
заједно са одјељењима АСО који креирају приходе, 
као и надлежним органима републичког и државног 
карактера, 

 

- подноси извјештај Скупштини општине о стању 
дефицита и реализацији усвојеног програма мјера 
за санирање дефицита општине Зворник, 

 
 

- припрема одлуке и друге материјале за сједнице 
Скупштине општине из дјелокруга рада одјељења, 

- наставити активности са Одјељењем за стамбено-
комуналне послове на евидентирању имовине 
општине која није евидентирана у пословним 
књигама АСО Зворник, а води се у Катасру као 
имовина општине, 

 

- редовно извршење буџета према корисницима 
буџета у складу са Одлуком о извршењу буџета, 
кварталним плановима и годишњим планом буџета, 

 

- врши  контролу трошења средстава дозначених 
буџетским корисницима за обављање редовних 
активности, 

- врши редовна усаглашења обавеза са 
добављачима у складу са прописима, 

- припрема буџетски календар за израду Нацрта 
буџета за 2015. годину са Упутством за израду 
буџета и доставља исте корисницима буџета, 

- води активности на изради Нацрта буџета општине 
за 2015. годину и координира рад свих буџетских 
корисника око израде захтјева за буџет 2015. 
године, 

- води активности око одржавања јавних расправа на 
изради Нацрта буџета за 2015. годину и учествује 
на тим расправама, 

 

- предузима све активности и радње у циљу 
постизања квалитетне припреме за извршење 
редовног годишњег пописа као основног контролног 
поступка, 

 

- спроводити активности у одјељењу које ће 
доприносити даљем унапређењу рада одјељења, 
како у погледу евиденције и праћења наплате 
прихода тако и измирења обавеза према 
добављачима и буџетским корисницима. 

 
Одјељење за финансије у свом дјелокругу рада 

обухвата послове који се у плану рада прецизно не 
наводе а током године се константно обављају  су: 
послови обрачун плата и накнада, благајничких 
послова, послови плаћања, послови контирања 
фактура и наруџбеница, израда наруџбеница, 

фактурисање, евиденције прихода, потраживања, 
расхода, уговора и др, праћење извршења расхода, 
израда и унос трезорских образаца, послови 
усаглашења потраживања и обавеза, послови контроле 
обрачуна непореских прихода креираних од стране 
осталих одјељења и служби, послови наплате 
потраживања, послови уноса буџета , послове израде и 
уноса закључака из домена одјељења,  давања 
инструкција за рад буџетских корисника, израда 
пореских пријава и сарадња са Пореском управом, 
послови евиденције имовине општине, послови 
припреме материјала за тужбе, послови различитог 
извјештавања и одговора по различитим упитима и сл. 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
 

Имајући у виду да смо у предходном периоду 
на подручју наше општине имали релативно „неуспјелу 
легализацију“ бесправно саграђених објеката, те да је 
ступио на снагу нови Закон о просторном уређењу и 
грађењу, који садржи посебно поглавље посвћено 
легализацији објеката, план Одјељења за просторно 
уређење је да и у наредном париоду ради на 
ангажовању свих структура у оквиру администрације, 
медија, удружења грађана, јавног мијења и друштвено 
политичког живота наше општине, на позитивној 
пропаганди легализације објеката како би иста била 
што успјешнија. Мишљења смо да је само након 
успјешно спроведене легализације могуће направити 
тачку пресјека од које би се сва будућа градња могла 
усмјеравати у законом прописане  процедуре, а што би 
за послједицу имало што уређенији простор за живот уз 
поштовање свих правила струке из области просторног 
уређења и грађења, те број бесправно изграђених 
објеката сведен на минимум. 

 

Планира се покретања поступака израде 
просторно планске документације која ће бити 
дефинисана након усвајања Просторног плана општине 
Зворник 

 

Такође је намјера Одјељења за просторно 
уређење да у сарадњи са Одјељењем за инспекцијски 
надзор, у наредном периоду настави сарадњу са 
инвеститорима и извођачима  са подручја наше 
општине, да их упознаје са законским одредбама из 
области грађења и указује на мјере које ће заједнички 
предузимати и спроводити са циљем спречавања 
појаве проблема приликом гредње објеката. Одјељење 
ће у наредном периоду вршити позитивну пропаганду 
на подстицању нове градње свих врста објеката. 
 
Планирају се следеће активности: 
 

1. Израда просторно-планска документације и 
усвајање одлука: 

 

- Усвајање  „Плана парцелације насеља Језеро“, 
 

- Усвајање „Просторног плана општине Зворник“, 
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- Усвајање преосталих Одлука из надлежности 
локалне самоуправе а које су прописане новим 
Законом о уређењу простора и грађењу и усвојеног 
Просторног плана општине Зворник 

 

2.  Санирање постојећег стања легализацијом што 
већег броја бесправно саграђених објеката уз сарадњу 
са локалним комуналним дистрибутерима. 

 

3. Заједнички рад са грађевинском инспекцијом 
ради спречавања почетак радова без одобрења за 
градњу, чиме се омогућава и измирење обавеза 
плаћања накнада и такси у буџет општине. 

 
 

4. Пропагирање усвојене просторно-планску 
документацију објављивањем исте на wеб страници у 
циљу привлачења потенцијалних инвеститора и 
упознавања будућих градитеља о могућностима 
градње и легализације. 
 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВE 

И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА 
 

У 2014 години Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја обављаће послове из 
своје надлежности предвиђене Одлуком о оснивању 
Административне службе општине Зворник. 

 
У оквиру извршавања задатака из утврђених 

надлежности одјељење се стара о извршавању закона 
и подзаконских прописа и одлука Скупштине општине и 
Начелника општине које се односе на изградњу 
комуналне инфраструктуре на подручју општине, 
организовања и надзора над обављањем комуналне 
дјелатности, изградњу одржавања и коришћења 
локалних и некатегорисаних путева и улица, уређење 
градског грађевинског земљишта и јавних површина и 
њиховог коришћења. Одјељење рјешава у управним 
стварима из комуналне области (одобравање 
коришћења јавних површина ради излагања робе изван 
трговинских радњи, постављања љетних башти испред 
угоститељских објеката и постављања самостојећих 
тезги, одобравање постављање рекламних паноа и 
друго), стамбене области, грађевинског земљишта и 
имовинско правних области. Врши припрему 
нормативних аката из надлежности одјељења које 
доноси Скупштина општине и Начелник општине, врши 
послове пописа општинске имовине, заштите животне 
средине, послове уписа у регистар заједнице етажних 
власника и статусне промјене и промјене лица 
овлаштених за заступање заједнице. У одјељењу се 
обављају и послови везани за саобраћај и паркинге, 
као и послови обрачуна ренте и накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта. 

 
У одјељењу се врши израда предмјера и 

предрачуна радова за обављање тендера о улагању у 
инфраструктурне објекте у ванградским и градским 
мјесним заједницама и праћење реализације извођења 
радова, односно надзора на извођењу радова. Одлуком 

о усвајању буџета за 2014. годину планирано је да се у 
инфраструктуру мјесних заједница утроши 140.000,00 
КМ, а за капитална улагања у мјесне заједнице 
270.000,00 КМ. 

 
За реконструкцију инфраструктуре у граду је 

предвиђено да се утроши 15.000,00 КМ а што 
подразумијева одржавање хоризонталне и вертикалне 
сигнализације, крпљење ударних рупа на градским 
улицама и тротоарима. За капитална улагања у градску  
инфраструктуру планирано је 200.000,00 КМ и 
50.000,00 КМ за грађевинске објекте у граду. 
 

Поред спровођења и праћења реализације 
планираних капиталних средстава, које спадају у 
надлежности Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја у надлежност одјељења 
спада и јавна комунална потрошња чишћење градских 
улица тротоара, пјешачких стаза и јавних површина као 
и утовар и одвоз смећа за које послове је предвиђено 
300.000,00 КМ. 

 

Зимско одржавање путева подразумијева 
чишћење снијега са улица  у граду и локалних путева 
по мјесним заједницама посипање соли, као и 
обезбјеђивање пописног материјала (шљака, 
фракција). За ове намјене предвиђено је 110.000,00 КМ. 
У надлежности одјељења је и надзор над редовним 
уређивањем и одржавањем локалне депоније, 
уклањање дивљих депонија за шта је  предвиђено 
15.000,00 КМ. 

 

У одјељењу, при одсјеку за имовинско правне 
послове и послове пописа општинске имовине, 
формирана је комисија за утврђивање и пренос права 
располагања имовином општине Зворник, у циљу 
идентификације, евидентирања и процјене цјелокупне 
општинске имовине. Комисија ће континуирано радити 
и у 2014. години, када се и планира завршетак 
активности комисије. 

 

У оквиру одјељења, на основу Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13) додани су нови послови везано за 
израду обрачуна и издавању рјешења о износу накнаде 
за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, 
и износу ренте. 

 

Именовани су извршиоци, који ће радити горе 
поменуте послове, по захтјевима инвеститора изградње 
објекта на градском грађевинском земљишту. 
 

Одјељење планира и обављање других послова 
по налогу начелника општине и у циљу сарадње и 
кординирања рада са другим одјељењима 
административне службе, општине Зворник. 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 
 

План рада у 2014. години Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту огледаће се у: 

 

- запримање и рјешавање захтјева из области 
борачко-инвалидске заштите за признавање права 
на личну инвалиднину, породичну инвалиднину, 
здравствену заштиту (војних инвалида, бораца, 
породица погинулих бораца), новчану накнаду 
(одликованом борцу, породици одликованог борца, 
за изградњу надгробног споменика), утврђивање 
статуса борца и разврставање у одговарајућу 
категорију, признавање права на борачки додатак, 
стамбено збрињавање, за остваривање допунских 
права, бањско-климатско лијечење, 

 

- превођење ријешења корисника права личне, 
породичне инвалиднине и права на здравствену 
заштиту, 

 

- исплата кроз трезорско пословање преко 
информационог система за 9254 корисника 
(породице погинулих бораца, ратни-војни инвалиди, 
цивилне жртве рата, одликовани борци, борачки 
додатак), формирање свих предмета за њихову 
књиговодствену обраду, обрада података у 
информационом систему кроз канцеларијско 
пословање, 

 

- евиденција и унос података о стамбеном 
збрињавању, легитимацијама, здравственом 
осигурању, личним податцима, учешћем у рату, 
војним поштама и другим подацима неопходним за 
увид о корисницима и њиховим правима из области 
борачко-инвалидске заштите и 

 

- послови заштите, одржавања и изградње 
споменика, спомен-обиљежја и војничких гробаља 
ослободилачких ратова 

 
Задатак Одјељења ће бити да се максимално 

ангажују потенцијали са којима располаже и да 
попмогне Првостепеној стамбеној комисији да 
заједнички у сарадњи са Ресорним Министарством 
обезбједи и да допринос на реализацији Програма 
потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих 
бораца и ратних-војних инвалида (I, IV категорије)., а на 
основу Коначних ранг-листи лица која су стамбено 
незбринута, кориснике личних и породичних 
инвалиднина. 

 

Планира се реализација активности на обезбјеђењу 
Допунских права корисника по Одлуци о допунским 
правима, а то су једнократне новчане помоћи, накнада 
трошкова здравствене заштите као и накнада трошкова 
погребне опреме за умрле кориснике права код овог 
Одјељења. 
 

Предвиђена су средства за финансирање 
стамбеног збрињавања социјално најугроженијих 
породица. Наставићемо са скенирањем предмета и 
уносом рјешења у информациони систем. 

 

У 2014. години наставићемо сарадњу са Борачком 
организацијом, Организацијом породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила, Удружењем 
ратни-војни инвалида, Центром за социјални рад, 
Фондом здравственог осигурања, Фондом пензијско-
инвалидског осигурања и другим институцијама, а све у 
циљу бржег и ефикаснијег остваривања права војних 
инвалида, бораца и породица погонулих бораца. 
 

Наставак примјене и унапређивања стандарда ИСО 
9001:2008 у раду Одјељења борачко-инвалидске 
заштите, прилагођавање документације СУК-а (Систем 
управљања квалитетом) и ЗНА (Закони и нормативни 
акти) стандарду  ИСО 9001:2008. 

 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 
Планом рада Одјељења за општу управу у 2014. 

години, предвиђене су следеће активности: 
 
- издавање извода и увјерења о личном статусу 

грађана, 
- уписи чињеница и спровођење насталих 

промјена кроз матичне књиге, 
- израда статистичких извјештаја и рјешавање 

настале поште везане за матичну службу 
- сређивање архиве матичне службе, 
- потврђивање електронских провјера подата 

везано за процес издавања личних карата и 
путних исправа, 

- унос података из матичних књига у електронску 
базу, 

- верификација унешених података у електронску 
базу, 

- скраћење рока управног рјешавања предмета, 
- овјеравање потписа, преписа и рукописа, 
- пружање правне помоћи грађанима, 
- пресељење МК Каменица у Каменицу и МК 

Петковци у Петковце 
- уређење МК Пилица и Грбавци, 
- пријем поднесака, интерна и екстерна достава 

истих, 
- вођење архивске књиге, 
- едукација службеника одјељења према 

законској регулативи и плану едукације, 
- набавка нове опреме Одјељења према плану 

Административне службе, 
- преуређење шалтер сале повећањем броја 

шалтера, 
- развој и доградња постојећих програма за 

вођење евиденција о наплати општинске 
административне таксе, 

- координација и размјена искустава са осталим 
локалним заједницама и ресорним 
министарством, 

- праћење спровођења и континуирана 
надоградња успостављеног ISO стандарда, 

- израда плана рада Одјељења за 2015. годину, 
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Наведеним Планом рада утврђене су активности  о 

одређеним питањима из области опште управе и 
планиране мјере које ће се предузимати да би се 
унапредио рад самог Одјељења а самим тим и укупан 
рад Административне службе. 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
ОПШТИ ДИО: 

 

- извршавање Закона, других прописа и општих 
аката у оквиру права и дужности Општине који се 
односе на област привреде, пољопривреде и 
друштвених дјелатности, 

 
 

- стручне и управне послове из надлежности 
Општине који се односе на студијске и аналитичке 
послове из области привреде (индустрија, 
трговина и снабдијевање, угоститељство, 
туризам, занатство, шумарство и водопривреда) и 
пољопривреде, 

 
 

- планирање развоја у области привреде, 
пољопривреде и друштвених дјелатности, 

 

- послове везане за предузетништво, издавање 
одобрења и лиценци за обављање регистрованих 
дјелатности предузетника, 

 
 

- подстицај развоја малих и средњих предузећа, 
 
 

- развој пољопривредне производње и заштите 
пољопривредног  замљиштва, сточарства, 
воћарства, мини фарми, организовања 
пољопривредника, 

 

- обезбеђује услове за развој и унапређење 
угоститељства, занатства, трговине и прописује 
радно вријеме и друге услове њиховог рада и 
пословања којима се остварују захтјеви грађана у 
оквиру тих дјелатности, 

 
 

- обезбеђује услове за развој туризма, туристичких 
мјеста и развој и унапређење комуналних, 
спортско-рекреативних и других дјелатности које 
доприносе развоју туризма, као и услове за 
организовање туристичко-информативне и 
пропагандне дјелатности, 

 
 

- послови у вези са остваривањем оснивачких и 
власничких права општине у јавним установама, 
чији је оснивач општина 

 
 

- израда анализа, информација и извјештаја из 
области надлежности одјељења, 

 
 

- прикупљање података и израда информација и 
анализа о пословању јавних  установа и 
организација у области друштвених дјелатности, 

 
 

- послови у вези превентивне заштите здравља 
становништва на подручју општине, 

 

 

- доноси општински програм развоја социјалне 
заштите и подстиче развој социјално заштитних 
програма у општини, 

 
- заштита културних добара, осим културних 

добара утврђених законом као и добара од 
значаја за Републику, 

 
 

- обезбеђује заштиту и одржавање споменика и 
спомен-обиљежја од значаја за културно-
историјску традицију, ако њихова заштита и 
одржавање нису уређени другим прописима, 

 
 

- организује манифестације и обиљежавање 
јубилеја у области културе од значаја за општину 
и развој културно-умјетничког аматеризма у 
општини, 

 
 

- изградња, реконструкција и одржавање објеката 
образовања и културе у којима се остварују 
потребе образовања и културе у општини, 

 

- обезбеђује услове за изградњу, одржавање и 
кориштење спортских и рекреативних објеката, 

 
 

- обезбеђује и усмјерава реализацију школских и 
студентских спортских такмичења, општинског и 
међународног нивоа, 

 
 

- обавља послове припреме, расписивања и 
додјеле стипендија за студентима и ученицима на 
подручју општине Зворник, 

 
 

- обезбеђује посебне услове за повећање 
квалитета и квантитета рада са младим 
спортским талентима, 

 
 

- обезбеђује услове за развој и унапређење 
аматерског спорта, 

 
 

- води евиденцију спортских организација и помаже 
у организацији спортских манифестација, 

 
 

- прати и помаже рад социјално хуманитарних 
организација и грађана у обављању хуманитарних 
дјелатности, 

 

- обавља послове и успоставља сарадњу са 
невладиним организацијама, 

 

- прати програме у области омладине, оснивање и 
удруживање омладинских организација, 
омладинске манифестације, развој омладинске 
политике итд, 

 
 

- унапређење система управљања квалитетом ISO 
стандарда из дјелокруга рада Одјељења, 

 
 

- координација рада са другим одјељењима и 
службама Административне службе и надлежним 
државним органима, организацијама и 
институцијама у оквиру овлаштења. 
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План рада је сачињен у циљу планирања 

активности и задатака Одјељења, који произилазе из 
обавеза утврђених Законом, Статутом општине и 
Правилником о организацији и систематизацији радних 
мјеста. 
 
1. ПОСЛОВИ ПРИВРЕДЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ 

1.  Сарадња са привредним субјектима и 
предузетницима из области надлежности 
локалне управе по питањима стварања 
предуслова за повољнији привредни амбијент, 

2.  Контакти и информисање привредних субјеката 
о подстицајима Владе РС (извоз, запошљавање 
и логистичка подршка на конкурисању за 
средства), 

3.  Израда електронског Регистра привредних 
субјеката и привредних ресурса општине и 
нивелисање електронског Регистра 
предузетничких радњи, 

4.  Настављање примјене и даље унапређење 
програма ''Одобрење за рад-истог дана'', 

5.  Сарадња са Републичком агенцијом за развој 
малих и средњих предузећа у циљу стварања 
повољнијег пословног амбијента, 

6.  Активности на увођењу нових инвеститора у 
Пословну зону ''Јадар'' у циљу новог 
запошљавања, 

7.  Организовање међународног сајма 
запошљавања у циљу представљања потреба 
привредника за новим радницима (РС, ФБиХ, 
Црбије и Црне Горе), 

8.  Финансијска подршка новом запошљавању 
подстицајима општине и Министарства. 

9. Израда ''Водича'' за оснивање предузећа, 
привредних друштава и предузетника, 

10. Пројектовање и планирање утрошка средстава 
од водопривредних накнада за водопривредне 
објекте, 

11. Контрола функционисања и логистичка подршка 
функционисању система противградне заштите, 

12. Израда стратегије развоја пољопривреде и 
оснивање аграрног фонда за подршку развоју 
пољопривреде, 

13. Пласирање општинских средстава подстицаја 
пољопривреди, 

14. Израда нове  ''личне карте'' Зворника (привреда 
и друштвене дјелатности), 

15. Остваривање сарадње са земљорадничким 
задругама по питањима унапређења 
пољопривредне производње, 

16. Логистичка подршка оснивању удружења 
пољопривредника из различитих области 
производње ради лакшег наступа на тржишту, 

17. Непосредно информисање пољопривредника о 
општинским и подстицајима Министарства 
пољопривреде, 

18. Логистичка подршка пољопривредницима у 
остваривању подстицаја Министарства, 

19. Организовање стручних предавања за 
пољопривреднике, 

20. Активности на превентивној здравственој 
заштити становништва систематској 
дератизацији, 

21. Израда програма кориштења средстава од 
претварања пољопривредног земљишта у 
грађевинско, 

22. Анализа стања и приједлог мјера за унапређење 
рада јавних установа гдје је оснивач Општина, 

23. Подршка јавним преузећима даваоцома 
комуналних услуга гдје је Општина већински 
власник капитала, 

24. Израда предмјера за тендере по буџетским 
позицијама Одјељења и праћење извршења 
радова, 

25. Иновирање брошура, упутстава, образаца из 
управног поступка. 

 
 

2. ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

1. Завршетак елабората о стању инфраструктуре 
школских објеката на територији општине, са 
прегледом неопходних грађевинских радова, 

2. Сарадња са образовним установама, основним 
и средњим школама и факултетом, 

3. Расписивање конкурса и додјела стипендија 
редовним студентима, 

4. Оцјена постојећих критерија за субвенције 
превоза ученика основних и средњих школа, 

5. Праћење законске обавезе предшколског 
образовања, и сарадња са министарством, 
предшколским установама и школама, 

6. Подршка такмичењу ученика основних и 
средњих школа и награде „вуковцима“, 

7. Логистичка подршка унапређењу система 
примарне здравствене заштите, 

8. Оцјена потреба и финансирање неопходних 
радова за санацију школских објеката, 

9. Израда годишњег програма културних 
манифестација, садржаја, главних носилаца, 
учесника, извора финансирања, 
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10. Логистичка подршка раду КУД ''Свети Сава'', 

СПКД ''Просвете'', ''Препороду'', ''Зворничком 
драмском позоришту'', „Позоришту младих“, 

 
 

11. Подршка организовању културних и спортских 
манифестацијама, 

 
12. Организовање музичког фестивала ученика 17 

општина основних школа Еурорегиона ''Дрина-
Сава-Мајевица'', 

13. Израда стратегије развоја спорта и иновирање 
регистра спортских организација на територији 
општине, 

14. Логистичка подршка имплементацији пројекта 
јачања здравственог сектора изградње и 
реконструкције амбукланти породичне 
медицине  и реконструкције Дома здравља, 

15. Подршка наталитету кроз додјелу средстава за 
свако новорођено дијете и финансијеска 
подршка породицама за вантјелесну оплодњу и 
помоћ породицама слабог материјалног стања 
са четворо и више дјеце, 

16. Стварање основних предуслова за рад музејске 
збирке, 

17. Активности на завршетку пројекта регистрације 
историјског и културног наслеђа, 

18. Сарадња са међународним донаторима за 
донације организацијама из области 
друштвених дјелатности, 

19. Подршка организовању, регистровању 
удружења грађана, 

20. Учешће у организовању едукације већ 
постојећих и потенцијалних младих 
предузетника. 

 
3. ДРУГИ ОПШТИ ЗАДАЦИ ОДЈЕЉЕЊА 

 

1. Израда оперативног годишњег и мјесечног 
програма рада Одјељења, 

2. Израда приједлога аката из надлежност 
Одјељења за Скупштину општине, 

3. Мјесечни, шестомјесечни и годишњи извјештаји 
о раду Одјељења, 

4. Израда информација за Начелника и 
Скупштину, 

5. Писање текстова за ''Билтен'' општине и 
информативне медије, 

6. Стварање бољих услова рада (опрема и 
инвентар) за рад Одјељења, 

7. Унапређење пословног информисања одјељења 
Административне службе, 

8. Посјете Министарствима, општинама, 
предузећима и установама,у циљу унапређења 
рада, 

9. Стављање на сајт свих важнијих садржаја из 
активности Одјељења, 

10. Укључење свих извршилаца на Интернет, 

11. Учешће на семинарима из области дјелатности 
и надлежности Одјељења. 

 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 
 

1. ПЛАН РАДА 
Здравствено-санитарне инспекције 

 
Број извршилаца: 1                                                    

 

Врста надзора:  
 

- Индустријска производња намирница 
- Занатска производња намирница 
- Производња ПОУ 
- Промет намирница и ПОУ 
- Угоститељство 
- Водоснадбијевање 
- Противепидемијске мјере 
- Дувански производи 
- Узимање узорака животних намирница 
- Узимање узорака воде 

 
2. ПЛАН РАДА  

Ветеринарске инспекције 
 
Број  извршилаца: 1 

 

Врста надзора, правни основ, број контрола: 
 

I)  А -   Закон о Ветеринарству у Републици Српској 
 

Индустријска производња намирница анималног 
поријекла: 30-90 (Прегледи се односе на извозне 
објекте са контролним извозним бројем БиХ, те се 
прецизан број контрола-издавања извозних 
цертификата не може тачно педвидјети јер исти зависе 
од субјекта надзора.). 

 

Занатска производња намирница анималног 
поријекла се односи на локалну клаоницу - 12 до 20. 
ДДД  (дезинфекција и сл)  3-5 
Клицоноштво  (санитарне књижице радника): 12 
 

II)   А -   Закон о Ветеринарству у Републици Српској 
            Б -   Закон о Храни у РС 

 

Промет  намирница анималног поријекла: 
 
 

- Велепродаја (Контрола истовара пошиљки – ВС 
образаца и овјера истих), не може се прецизно 
одредити број контролисаних пошиљки али у 
току године се креће од 5.000-10.000 те се 
планира и за ову годину исто (контрола 
фактура, пратеће ветеринарске документације). 
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- Малопродаја: специјализоване радње - меснице 
и рибарнице,трговине медом: 20 

 

- Пијаце  (зелена пијаца – физичка лица и 
мониторинг):  2 

 

- Превоз намирница (контрола по рјешењу 
надлежног Министарства те тиме и издавање 
ветеринарских докумената,образаца.Није 
могуће предвидјети број контрола јер и ово 
спада под радну инспекцију али се предвиђа око 
200 ВС образаца 

 
 

- ДДД  (дезинфекција и сл) 3-8 
 

- Клицоноштво  (санитарне књижице радника): 16 
 

    III)    A - Закон о инспекцијама у Републици Српској 
 

Б - Закон о Ветеринарству у Републици Српској 
 

Ц-Правилник о условима за издавање,  садржају  
     и облику увјерења о здравственом стању 
    животиња 

 

Д - Закон о Ветеринарству у БиХ 
 

Е- Правилник о мјерама контроле бруцелозе   
     малих преживара 

 

Ф - Правилник о поступку узимања узорака 
 

Г - Правилник о микроболошким критеријумима  
     за храну 

  

Х - Правилник о заштити животиња за држање и  
      условима које морају испуњавати објекти 

 

И- Наредба о спровођењу мјера заштите   
      животиња 

 
ПРОМЕТ ЖИВОТИЊА И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗА 

 
- Унутрашњи промет (контрола промета 

животиња, карантин (интерни карантин и 
одузимање) 

- Сточне пијаце ( на подручју општине постоји 
једна сточна пијаца) 

- Сточне фарме , регистрација и сл. 
- Станице за пријем свјежег млијека: лактофризи 

 

- Противепидемијске  мјере: 
 

- Узимање узорака животних намирница 
(редовне, мониторинг по налогу) 

- Узимане  узорака  воде 
- Посебни узорци: код сумњи на заразно 

обољење животиња 
- Асанација терена (уклањање животињских 

лешева) 
 

IV)   А - Закон о инспекцијама у Републици Српској 
        Б -  Закон о Ветеринарству у Републици Српској 
        Ц - Правилник о условима за издавање,садржају и 
              облику увјерења о здравственом стању   
              животиња 

 

        Д - Закон о Ветеринарству у БиХ 

        Е-Правилник о мјерама контроле бруцелозе малих  
           преживара 

 

      Ф -Закон о ветеринарско-медицинским производима 
 
ВЕТЕРИНАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: 

 

- Ветеринарске станице ( двије на подручју 
општине са пет амбуланти и једном апотеком) 

 

- Ветеринарске амбуланте ( двије као самостални 
предузетници) 

 
ПРОМЕТ СТОЧНЕ ХРАНЕ И ЛИЈЕКОВА: 

 

- Мјешаонице сточне хране (производња и 
малопродаја) 

 

- Пољопривредне апотеке (малопродаја сточне 
хране, лијекови и сл.) 

 

V)    А - Закон о заштити и добробити животиња 
 

       Б - Одлука о заштити и држању домаћих животиња     
            на подручју општине Зворник 

 

       В- Одлука о организацији и раду хигијеничарске  
            службе на подручју општине Зворник 

 
3. ПЛАН РАДА 

Инспектора пољопривреде 
 

Број извршилаца: 1 
 

Урадити 131 инспекцијску контролу и то: 
 
- ПРОПИСИ О ЗЕМЉИШТУ 

 

- начин кориштења и  заштите  пољопривредног  
земљишта, укупно  инспекцијских  контрола 

 

- ПРОПИСИ О СЕМЕНСКОМ И САДНОМ МАТЕРИЈАЛУ 
 

- производња  и  промет семенског и  садног 
материјала  укупно  инспекцијских  контрола 

 

- ПРОПИСИ О ЗАШТИТИ БИЉА. 
 

- ПРОПИСИ О МИНЕРАЛНИМ ЂУБРИВИМА 
- контрола  промета  минералних  ђубрива, 

 

- ПРОПИСИ ПО ОПШТИНСКОЈ ОДЛУЦИ О МЈЕРАМА                      
  ЗАШТИТЕ ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ И СПАЉИВАЊА  
  ОРГАНСКИХ ОСТАТАКАНА ПОЉ.ЗЕМЉИШТУ 

 
 

- ПРОПИСИ  О  ВИНУ  И  РАКИЈИ 
 

- ПРОПИСИ  О  РИБАРСТВУ 
 

- ПРОПИСИ О ПЧЕЛАРСТВУ 
 

-ПРОПИСИ ,НАРЕДБЕ МИНИСТАРСТВА- ПОДСТИЦАЈНЕ   -   
  МЈЕРЕ 

 

- контрола правилности остваривања и наплате 
средстава за развој пољопривреде и села од 
стране  индивидуалних произвођача и 
пољопривредних добара и земљорадничких 
задруга 
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4.ПЛАН РАДА   

Еколошког инспектора 
 

Еколошка инспекција свој рад заснива на следећој 
законској регулативи,која уређује ову област: 

 

• Закон о инспекцијама 
• Закон о заштити животне средине 
• Закон о водама 
• Закон о управљању отпадом 
• Закон о заштити ваздуха 
• Правилник о роковима за подношење захтева за 

издавање еколошке дозволе за постојећа 
постројења 

• Правилник о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у ваздух из постројења за 
сагоревање 

• Правилник о мониторингу емисија загађујућих 
материја у ваздух 

• Правилник о дозвољеним границама интезитета 
звука и шума 

• Правилник о условима за испуштање отпадних 
вода у површинске воде 

• Правилник о поступку ревизије и обнављања 
еколошких дозвола 

 

У 2014. години еколошка инспекција, сходно 
законској регулативи која уређује ову област, има 
следећи план: 

 

1. Контрола привредних субјеката и занатских 
радњи у смислу посједовања еколошке дозволе, сходно 
Закону о заштити животне средине. 

 

Данас постоји велики број технолошких процеса 
која нису увек базирана на таквим технолошким 
решењима која воде рачуна о загађивању животне 
сртедине. Као последица таквог развоја и пуштања у 
рад различитих погона све је више таквих јединица,које 
су изграђене и пуштене у рад без претходних 
технолошких и техничких решења за очување и 
заштиту животне средине. Овакав приступ је довео до 
нарушавања односа у биосфери. 

 

У циљу што ефикасније заштите и унапређења 
животне средине Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију је, на основу члана 31. 
Закона о уређењу простора и члана 85. Закона о 
заштити животне средине обавезало прибављање 
Еколошке дозволе за све објекте који могу негативно 
утицати на животну средину. Еколошка дозвола је 
одлука надлежног органа донесена у форми рјешења 
којом се утврђује да постројење испуњава одређене 
услове за изградњу и рад цијелог постројења или 
дијела постројења,а може обухватити једно или више 
постројења, на истој локацији којима управља исто 
одговорно лице. Планирано 120 контрола. 
 

2. Контрола издатих еколошких дозвола у 
претходном периоду. Предмет контроле биће 
поштовање наложених мијера у смислу мониторинга 
параметара који су потенцијални загађивачи животне 

средине (планирамо 60 контрола). Сваком еколошком 
дозволом се јасно дефинишу параметри који би могли 
бити потенцијални загађивачи животне средине,те се 
кроз мониторинг налаже њихова контрола у току године 
и у свим годинама важења еколошке дозволе. 

 

3. Контрола ревизије еколошких дозвола чија 
важност истиче у 2014. години. Поступак ревизије и 
обнављања еколошких дозвола дефинисан је 
Правилником о поступку ревизије и обнављања 
еколошких дозвола. 

 

4. Сходно Правилнику о дозвољеним границама 
интезитета звука и шума, инспектор ће у сарадњи са 
припадницима СЈБ Зворник вршити редовну контролу 
УР у смислу контроле буке која се емитује из њихових 
објеката. 

Поред горе планираних активности,еколошки 
инспектор ће поступати по пријави грађана и 
превентивно дјеловати на спречавању загађења 
животне средине. Пратиће извршавање наложених 
мијера и санкционисати неизвршавање истих,законом 
прописаним мијерама. 
 

5. ПЛАН РАДА 
Општинског саобраћајног инспектора 

 
 

У  2014 години општински саобраћајни инспектор 
ће вршити инспекцијски надзор над спровођењем 
одредаба Закона о превозу у друмском саобраћају и 
Закона о јавним путевима РС као и општински одлука 
(Одлука о такси превозу, Одлуке о локалним, 
некатегорисаним путевима и улицама у насељу на 
подручју општине Зворник и Одлуке о јавном превозу 
лица и ствари у друмском саобраћају на подручју 
општине Зворник). 

 

Исказано у бројевима план рада инспектора у  
2014. године изгледа: 

 

1. Контрола редовности аутобуских линија и 
саобраћајног дневника на аутобуској станици, 
контрола редовности долазака аутобуса на 
аутобуска стајалишта и контрола техничко 
експлоатационих услова аутобуса (исправност 
уређаја за загријевање и др.), 
...........................................................10 контрола. 

 

2. Контрола одржавања локалних путева у 
зимском периоду (чишћење од снијега), 
...........................................................13. контрола 

 

3. Контрола такси превозника-легалних, путничких 
моторних возила којима се врши нелегалан 
превоз лица и контрола локалних и 
некатегорисаних путева, 
...........................................................31 контрола. 

 

4. Контрола теретних моторних возила штицара и 
гибштицара којим се врши превоз дрвних 
сортимената (обловине и  др.) ........8. контрола. 

 

5. Контрола аутобуса (испуњеност услова) којим 
се врши превоз ученика-ђачких ескурзија и 
регистрација редова вожње, ...........7. контрола. 
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6. Контрола моторних возила којим се врши превоз  
хљеба, свјежег меса, рибе, млијечних 
прерађевина, посластичарских производа  од 
јаја и др. ............................................15.контрола. 

 

7. Рад са републичким саобраћајним 
инспекторима, ...........................................8. дана. 

 
 

8. Контрола аутобуса којим се врши ванредни 
превоз ученика у школе (уговори, услови и др.) и 
аутобуса којим се врши редовни линијски 
превоз,...............................................11 контрола. 

 
 

9. Контрола моторних возила којим се врши превоз 
ствари за властите потребе, .........15. контрола. 

 
 

10. Контрола техничке исправности возила којим се 
врши такси превоз, .........................15. контрола. 

 
Поред наведеног сталан задатак инспектора је 

контрола нелегалног превоза лица, контола пратеће 
документације у моторни возилима (путних налога, 
лиценци превозника, лиценци за моторних возила, 
запосленост возача, посједовање отпремнице, уговора, 
рачуна или товарног листа за ствари које се превозе и 
др.) и рад инспектора по захтјеву странака као и 
контрола извршења издатих рјешења. 

 

 
6. ПЛАН РАДА 

Урбанистичко-грађевинске инспекције 
 

Урбанистичко – грађевински инспектор врши 
надзор над спровођењем одредаба Закона  о уређењу 
простора и грађењу, те Закона о инспекцијама у РС. 
Овај надзор се пре свега односи, на спровођење 
спроведбених докумената просторног уређења на 
теритоерији јединице локалне самоупрве, те надзор 
над изградњом и коришћењем објеката за које 
одобрење за грађење издаје орган јединице локалне 
самоуправе, њиме се утвђују обавезе и међусобни 
односи учесника у грађењу. 

 
Издавање локацијских услова за грађевинске 

објекте односно одобрења за грађење као и одобрења 
за употребу регулисано је Законом о уређењу простора 
и грађењу, те општинском одлуком о грађевинском 
земљишту користећи притом расположиву планску 
документацију. 

 

Инспекцијски надзор се састоји у контролама по 
захтјеву странке односно контролама које се  врше по 
службеној дужности. Како је план у претходној години 
испуњен и пребачен за око 50% у погледу броја 
инспекцијских контрола то се у току 2014 године 
планира око 120 контрола односно инспекцијских 
надзора над изградњом грађевинских овјеката, 
привремених, стамбених и стамбено пословних, као и 
других грађевинских објеката. Контрола се огледа  кроз 
надзор да ли постоји уредно издато одобрење за 
грађење односно локацијски услови, као и да ли су 
испуњени услови предузећа које изводи грађевиснке 

радове, односно да ли се спроводе  сви прописи и 
стандарди те поштују норме током изградње објеката. У 
зависности од  чињеница утврђених кроз инспекцијски 
надзор зависи и рјешење  односно мјере које ће  ова 
инспекција предузети. Како је усвојен нови закон о 
уређењу простора и грађењу и како је истим омогућена 
легализација досад бесправно изграђених објеката, 
претпоставља се да ће и број  контрола бити већи. Број 
рјешења ће зависити од броја и врсте инспекцијске 
контроле, а обзиром да је закон о легализацији ступио 
на снагу, рјешења ће се односити на отклањање 
неправилности односно легализацији у већем броју 
сличајева. Планом се може предвидјети око 50 
рјешења имајући у виду број донесених рјешења из 
претходне године. 

 
Планира се кроз горе наведене контроле 

бесправна градња ставити под контролу, те 
санкционисати лица која крше законске прописе, 
издавањем прекршајних налога  односно пријава. 
Највећи проблем је сузбити бесправну градњу у водном 
појасу ријеке Дрине, нарочито на Зворничком језеру од 
Дивича према Дрињачи, а нарочито јер се из 
административне службе  пласирају грађанима 
полуинформације или нетачне информације које 
охрабрују грађане на кршење Закона. Такође је 
проблем неефикасности која се огледа кроз рад ове 
инспекције, непостојање  предузећа тј. извођача који ће 
спроводити извршења ове инспекције, односно које ће  
извршити рушење  радова тј објеката започетих без 
одобрења  за грађење. 

 
 

Следећи проблем је недостатак финансијских 
средстава за радове на рушењу бесправно изграђених 
објеката. Законом је предвиђено да грађевинска 
инспекција присуствује  раду комисије за технички 
пријем објеката, те  ће се у текућој години више 
посветити пажње томе да ли објекти који су изграђени 
могу да се ставе у употребу , те  се планира минимално 
15 оваквих прегледа. 

 
 

Такође се планира и одређен број (десет) 
детаљних контрола на радом Одјељења за просторно 
уређење које се односе  на издавање  локацијских 
услова, одобрења за грађење те одобрења за 
употребу. У зависности од планираних активности 
републичке-урбанистичко грађевинске инспекције за 
ову годину, ће се планирати и заједничке контроле   по 
основу испуњености услова за рад предузећа  која 
изводе грађевинске радове, израђују просторн 
опланску документацију, као и прегледи асфалтних 
база и фабрика бетона. 

 
Према тренутном броју незавршених предмета из 

прошле и претходних година планира се покретање 15 
предлога за јавне набавке за извршење решења 
односно рушења објеката или изведених грађевинских 
радова. План рада ће се проширивати према  указаним 
потребама. 
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7.ПЛАН РАДА 

самосталног стручног сарадника за заступање 
 
У скаду са Правилником о раду, планирани послови за 
2014. годину подразумијевају: 
 
         1. Заступање Општинске административне службе 
код Основног суда Зворник, Одјељења за прекршаје по 
поднесеним Захтјевима за покретање прекршајног 
поступка и издатим Прекршајним налозима за које се 
затражи судско одлучивање. Планирано је око 70 
предмета заступања а што се цијени према динамици 
рада  како Инспекције тако и Основног суда обзиром да 
је тенденција пораста захтјева за судско одлучивање. 
Поред тога,  у овој години почиње отпочео је са радом 
инспектор за храну у оквиру Здравствено-санитарне 
инспекције па стим у вези, може се  очекивати је да ће  
доћи  до повећања броја извршених контрола а самим 
тим и послова заступања. 
 
        2. Послови администрирања  у вођењу  
Јединственог регистра новчаних казни у складу са 
одлуком Инспектората Републике Српске, што 
подразумијева комплетну евиденцију о задужењу, 
реализацији, статусу и наплативости  Прекршајних 
налога. 

 

        3. Праћење рада Основног  суда у вези са 
донесеним судским одлукама те вођење евиденције у 
вези истих, тако и планирање  улагања жалби на сваку 
судску одлуку која није у складу са законом,  или по 
нашој оцјени, није изречена адекватна и 
задовољавајућа санкција. 
 
        4. Сарадња са општинским инспекторима 
приликом подношења Захтјева  и доношења других 
аката у оквиру своје надлежности. 
 
        5. Учествовање у раду Административног тијела 
на провођењу Правилника о раду регистра 
административних поступака општине Зворник. 
 
       6. Остали правни послови у оквиру Одјељења за 
које се укаже потреба. 
 
 

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Програм рада Стручне службе Скупштине 
општине заснива се на Програму рада Скупштине 
општине за 2014. годину, па у склопу таквих активности, 
Стручна служба Скупштине, врши израду свих одлука, 
закључака и рјешења из области имовинско правних 
односа, као и рјешења о именовању и разрјешењу, која 
су донијета на сједницама Скупштина. Такође је 
предвиђено и давање стручне помоћи при раду 
одборника, клубова одборника, сталних радних тијела, 
као и свим упосленим чија је помоћ ове врсте потребна, 
присуство сједницама, израда стенограма и записника. 

Такође, Стручна служба у склопу Програма рада 
припрема и израђује „Службени гласник општине 
Зворник“, разне извјештаје и друго. Посебан 
програмски задатак Стручне службе Скупштине у 2014. 
години биће на реализацији законске обавезе 
расписивања избора за чланове Савјета мјесних 
заједница онда када то Скупштина одлучи. 
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KOMUNALNA POLICIJA 
 

 

Р.Бр. Опис извршеног посла Број 
контрола 

1 Одржавање и заштита комуналних објеката (црпилишта, бунари, резервоари) 6 
2 Одржавање- чистоћа и заштита јавних површина, дрвореда и зелених површина. 60 
3 Постављање натписа и реклама, огласних табли, аутобуска стајалишта. 90 
4 Одржавање гробаља 10 
5 Одржавање дворишта, паркинг простора 5 
6 Одржавање јавне водоводне мреже, чесми 35 
7 Одржавање јавне канализационе мреже 30 
8 Oдржавања септичких, осочних јама 35 
9 Одржавање корита, обала река и других водених површина 10 

10 
Постављање, набавка и одржавање посуда за отпад, уговори за одвоз смећа. Oдвожења отпадака, 
грађевинског и шут материјала.  
Oдржавање депоније смећа. 

40 

11 Контрола коришћења и прекопавања јавних површина и довођење истих у првобитно 
стање.Кориштења грађевинског земљишта за постављање привремених објеката. 100 

12 Контрола држања музике уживо у угоститељским и другим објектима 25 
13 Одржавање јавне топловодне и гасоводне мреже 5 
14 Контрола рада и одржавања пијаца и пијачног простора (зелена, бувља и сл.) 10 
15 Одржаваље јавних саобраћајних површина, уличне расвете 10 
16 Истицање застава за време празника 3 
17 Одржавање спортских објеката, кампова, плажа, купалишта 6 

18 Уклањање противправно постављених предмета; неисправних, хаварисаних, нерегистрованих 
возила са јавних површина. 50 

19 Контрола одржавања стамбених зграда (етажни власници, кварови водоводних и канализационих 
инсталација и сл.) 100 

20 Контрола чишћења и одржавања сливника и обезбеђивање недостајућих поклопаца подземних 
инсталација 15 

21 Контрола држања крупне и ситне стоке,паса и мачака;луталице. 30 
22 Контрола одржавања јавних локалних некатегорисаних путева и зимско одржавање 20 
23 Пушење на јавном мјесту, точење алкохола малољетницима 12 
24 Јавни и такси превоз 5 
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СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, 

РАЗВОЈ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 
 
ЗАДАТАК/АКТИВНОСТ ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 
Креирање плана јавних набавки за текућу годину (позиви послати свим начелницима и 
шефовима служби) јануар - фебруар 

Обавјештавање покретача поступака о набавкама које је потребно спровести почетком 
године јануар 

Припрема тендерских документација у складу са планом набавки и припремање уговора континуирано 
Рад на припреми Рјешења по приговору незадовољних понуђача у поступцима јавних 
набавки континуирано 

Сарадња са другостепеним органом у виду појашњења поступка јавне набавке, копирање 
и слање документације из предмета у којима је дошло до жалби Канцеларији за 
разматрање жалби БиХ од стране незадовољних понуђача 

континуирано 

Ревизија процедуре „Јавне набавке, развој и међународна сарадња“, фебруар – март 
Креирање позитивне и негативне листе понуђача (на основу квалитета извршених услуга, 
набавке роба или извршених радова у 2014. години) континуирано 

Информисање начелника општине о евентуалним грешкама приликом покретања 
поступака континуирано 

Вођење базе података директних споразума континуирано 
Вођење базе података конкурентских захтјева, отворених поступака, преговарачких 
поступака континуирано 

Вођење базе података директних споразума разврстаних према најчешћим понуђачима континуирано 
Анализа финансијских средстава уговорених према директном споразуму у односу на 
остале уговорене поступке (Према Закону о јавним набавкама не смије прећи границу од 
10%) 

континуирано 

Анализа спровођења Плана јавних набавки за 2014. годину континуирано 
Размјена информација и сугестија услед евентуалних повреда процедура предлагачима 
поступка континуирано 

Извјештавање начелнику општине о евентуланим недостацима приликом покретања 
процедура континуирано 

Праћење достављања извјештаја надзорних органа о спроведеним процедурама ЈН континуирано 
Интерне и екстерне обуке службеника који се баве јавним набавкама континуирано 
Упознавање службеника и практична примјена припреме тендера међународниг 
вриједносног разреда према правилима ЕУ (PRAG, FIDIC) континуирано 

Праћење законских прописа који се односе на Службу за јавне набавке, развој и 
међународну сарадњу фебруар - децембар 

Промоција Бикон статуса – освојена награда за најбољу праксу у категорији: 
„Остваривање стратешких циљева у сарадњи са НВО сектором.“ фебруар 

Имплементација пројекта јавних радова: Нова радна мејста за нова радна мјеста, који је 
одобрен од стране Министарства здравља и социјане заштите, у сарадњи са Заводом за 
запошљавање. Висина пројекта 47.039,05КМ. Пројекат подразумијева изградњу и уређење 
рекреативне бициклистичке стазе на потезу Видакова Њива – Вратоломац – Гробнице – 
Шћемлија – Ораховац. У оквиру пројекта средства су одобрена и именован је радни тим 
са подјелом задатака. 

март - јун 

Имплементација активности у оквиру заједнички дефинисаног Модела самозапошљавања 
у сарадњи са Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа, а уз 
финансијску подршку Развојног програма Уједињених нација „UNDP“, пилот пројекат 

у складу са акционим 
планом 

Наставак сарадње у пројекту  АТРИУМ – Архитектура тоталитарних режима у урбаном 
менаџменту који се спроводи у сарадњи са Ротор организацијом за развој туризма из 
Добоја, а финансиран је од стране Европске уније.  У промоцију архитектуре XX вијека 
општине Зворник укључени су репрезентативни објекти из овог периода, а посебан значај 
дат је на зворничкој тврђави „Ђурђев град“ и то цјелини „Горњи град“ (дијелови настали за 
вријеме Аустро-Угарске), објекат Касина (Музејска збирка и Библиотека), мост Краља 
Александра I Карађорђевића. Сви наведени објекти сврстани су у Културну руту Европе 
путем заједничког каталога свих земаља укључених у пројекат, а што ће званично бити 
промовисано и признато од стране Савјета Европе у току 2014. године. 

континуирано 
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Братимљење са сусједним општинама у циљу размјене искустава, примјера добре праксе, 
заједничке припреме пројеката и аплицирања према међународним донаторима континуирано 

Припрема пројектних приједлога у сарадњи са Општином Оравита - Руминија, Градом 
Сремска Митровица – Србија, Жупанијом Сежана, Словенија, као и са осталим 
потенцијалним партнерским општинама 

у складу са јавним 
позивом 

Анализа имплементације документа Стратегија интегрисаног развоја Општине Зворник у 
складу са акционим планом и извјештавање континуирано 

Промоција инвестиционих могућности Општине – дистрибуција инвестиционог плана - 
сажетка континуирано 

Сарадња на пројекту „Лори“ са Градом Бијељина (ловно-риболовни туризам и заштита 
подручја), ИПА Хрватска - БиХ 

у складу са акционим 
планом 

Едукација службеника у оквиру ЕЕ пројеката „Подршка успосављања енергетског 
менаџмента у општинама, фаза II којег имплементира ГФА Институт, а финансира 
Њемачко друштво за интернационалну сарадњу 

у складу са акционим 
планом 

Остваривање сарадње са потенцијалним општинама у циљу заједничког аплицирања 
пројекта замјене расвјете на магистралном путу М19 са ЛЕД расвјетом 

у складу са јавним 
позивом 

Припремање нових пројеката базираних на енергетској ефикасности  континуирано 
Праћење јавних конкурса, позива за достављање пројектних приједлога из дјелокруга 
рада Службе, припрема истих и предаја континуирано 

Подношење извјештаја Европској Комисији о реализованим активностима и постигнутим 
уштедама које се базирају на имплементацији документа „Sustainable energy action plan- 
SEAP’’, План енергетске ефикасности.  Општина Зворник обавезала се да ће до 2020. 
године  смањити емисију CO2 за 20%, повећати коришћење одрживих извора енергије за 
20% и повећати енергетску ефикасност за 20%.  

континуирано 

Организовање едукативних семинара за дјецу (предшколце, основце и средњошколце) уз 
претходно припремљене планове обуке прилагођене различитим узрастима. Промоција 
канцеларије – Инфо тачке за ЕЕ 

континуирано 

Организовање едукативних семинара за предсједнике етажних власника, предсједнике 
мјесних заједница и остале заинтересоване грађане. Промоција канцеларије – Инфо тачке 
за ЕЕ 

континуирано 

Оспособљавање, усавршавање службеника за ефикасан рад у канцеларији за ЕЕ континуирано 
Учешће у активностима имплементације „IPA Cross-border Cooperation Programme“ 
пројекта: Еколошки инвестициони програм у коме је Општина Зворник партнер, а сроводи 
се у сарадњи са UNECO oрганизацијом. Активности обухватају следеће: 
Катастар коришћења природних ресурса и добара; 
Катастар загађивача; 
Катастар деградираних подручја; 
Катастар „Brown field“ локација; 
Имплементација базе података (интегрисани ГИС); 
SWOT aнализа; 
Дефинисање економско-еколошких накнада; 
Имплементација еко и социјалних иновација; 
Дефинисање локалног еколошког инвестиционог програма; 
Институциналне мјере 
Одржавање регионалне конференције 

у складу са ационим 
планом 2013-2014. 

Наставак активности у пројекту  ''Караван Андрићевим стазама'' 
Општина Зворник  изабрана је као једна од туристичких дестинација у оквиру пројекат 
Туристичке агенције ''Star travel'' из Бањалуке, под називом ''Караван Андрићевим 
стазама'', а који је финансиран од стране Владе РС. Пројектом је предвиђено креирање 
туристичке руте у оквиру  које је дефиниса Зворник, односно средњевијековна тврђава 
Ђурђев Град, на путу према Андрићграду у Вишеграду. Циљ пројекта је промоција 
туризма у Републици Српској кроз лик и дјело нобеловца Иве Андрића, повезивањем 
Андрићграда у Вишеграду, са другим  мјестима у Републици Српској, међу којима је и 
Зворник. 

континуирано 

Наставак сарадње са пројектом „Мрежа плус“ јачање цивилног друштва континуирано 
Праћење тока имплементације "Стратегије партнерства" и "Споразума плус“ између 
општине Зворник и локалних удружења грађана 

 

континуирано 
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Имплементација пројекта „Коалиције за заштиту дјеце“, са представницима школа, 
Полиције, Центра за социјални рад, у организацији „World vision“  са посебним акцентом на 
пријем у радни однос оспособљеног социјалног радника који ће едукаовати дјецу на тему 
превенције и препознавања насиља, као и моделима пријави насилника. Други дио 
пројекта односи се на обезбјеђивање угодног школског амбијента за ученике (набавке 
школских материјала, уређење школа, намјештаја, опреме...).  

 
 
 
 

континуирано 

Учешће у изради акционих планова општине Зворник (методолошки и плански приступ), а 
који за основу имају документ Стратегија интегрисаног развоја по потреби 

Сарадња са Агенцијом за развој малих и средњих предузећа РС (припрема пројеката 
базираних усмјерених на привредни раст и развој са посебним акценотм на пословну зону 
Јадар, бизнис инкубаторе и бизнис акцелераторе. 

континуирано 

Праћење развоја Пословне зоне у Каракају континуирано 
Сарадња са Туристичком организацијом (припрема пројеката базираних на развоју 
туризма, размјена информација) континуирано 

Праћење и изјештавање о реализацији активности конзервирања, репарације и адатације 
средњевијековне тврђаве Ђурђев Град континуирано 

Праћење и изјештавање о реализацији Акционог плана реконструкције моста Краља 
Александра I Карађорђевића континуирано 

Праћење социоекономских података континуирано 
Праћење националних развојних стратегија континуирано 
Анализа стања и приједлог пројеката развојног карактера континуирано 
Успостављање контаката и сарадње са хуманитарним организацијама континуирано 
Праћење конкурса, припрема и израда пројекат, аплицирање, спровођење, мониторинг и 
интерну евалуацију пројеката према донаторским организацијама континуирано 

Едукације службеника на тему пројектног планирања, „Project cycle management“, у циљу 
обезбјеђивања средстава од стране фондова ЕУ 

континуирано 
 

Сарадња са Невладним организацијама (обавјештења, писма намјере, писма подршке, 
јавни позиви, округли столови, едукације, пројекти...) континуирано 

Ажурирање постојеће базе података о активним удружењима грађана континуирано 
Интерна обука самосталних стручних сарадника континуирано 
 
 
 

 

СЛУЖБЕ ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА 
 

 
У 2014. Службе за развој локалне самоуправе, 

заједничке послове и управљање   људским ресурсима 
радиће на остваривању планова и задатака из своје 
области, као и на другим задацима које јој се ставе у 
обавезу. У Службеном Гласнику Републике Српске 
број: 98/13 објављен је Закон о измјена и допунама 
Закона о локалној самоуправи у којем су објављене 
значајне измјене Закона о локалној самоуправи, које 
треба ускладити са новим прописима. Према 
наведеном закону административна служба мјења  
назив у општинска управа, те је потребно урадити сва 
нормативна акта, статут, правилнике, планове, одлуке  
и све друге прописе које доноси општина. У 2014. 
години Професионална ватрогасна јединица налази се 
у саставу администартивне службе гдје је потребно 
преузати сву документацију и за све раднике урадити 
рјешења и пријаве за Пореску управу. 
 

 

У Служби за 2014. годину још је планирано 
урадити: 

 
 

1. Правилник о организацији и систематизацији 
радних мјеста. 

 

2. План јавних набавки Службе за развој 
локалне самоуправе, заједничке послове и 
управљање људским ресурсима, 

 
 

3. План стручног образовања и професионалног 
усавршавања заапослених 

 

4. План коришћења годишњих одмора за 
запослене у Административној служби 
општине, 

 

5. Вођење кадровске и других потребних 
евиденција из области радних односа, 

6. Израда свих врста рјешења који се односе на 
рад и радне односе, 

 

7. Праћење Закона и прописа из области рада и 
радних односа, 

 
 

8. Стручно оспособљавање приправника за 
самостално обављање одговарајућих 
послова, 
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9. Праћење рада и награђивање запослених у 

АСО и процес њиховог оцјењивања, 
 

10. Конфигурисање „WEB mail“ сервера, 
 

11. Набавка софтвера за електронско вођење 
регистра предузетника и регистра 
урбанистичких сагласности, 

 

12. Инсталација програма и одржавање 
рачунарске опреме и проналаску и отклањању 
грешака на рачунарској опреми, 

 

13. Изучавање прописа који регулишу радно-
правне односе у органима управе, 

 

14. Израде нормативних аката из области рада и 
радних односа, 

 

15. Израде анализа, информација и извјештаја о 
функционисању локалне самоуправе, 

 

16. Израда документације у складу са стандардом 
ISO 9001:2008, 

 
 

17. Обука запослених за кориштење апликација 
(Докунове, МС Оффице алата итд.) Ова обука 
би се по нашем мишљењу могла спровести у 
два периода и то март-април и септембар-
октобар, при чему би било предложено више 
врста обуке, а запослени би бирали ону која 
им је најпотребнија, 

 

18. Редовно прављење back-up база података на 
серверу и њихово снимање, 

 
 

19. Ажурирање дефиниција за антивирус 
(потребно је планирати обнову набавке 
лиценце за антивирус која истиче 20.03.2014. 
године), 

 

20. Праћење прописа из области локалне 
самоуправе у циљу унапређења рада исте. 

 

 У 2014 години планирано је дјелимично 
обнављање рачунарске опреме сходно планираним 
средствима. Такође је планирано софтверско 
подешавање „WEB mail“ сервера како би исти био у 
функцији. У току 2014 године поред редовних 
многобројних активности администрирања, поправки и 
анализа, израдиће се  и извјештај о стању 
информационог система са припадајућим елементима 
у коме ће сви елементи бити детаљније разрађени са 
предлозима могућих реализација. План наше Службе је 
да настави са пословима обезбјеђења зграде и људи, 
затим да врши услуге умножавања материјала и 
одржавања опреме и просторија као и чишћење истих. 
Ова служба врши услуге кувања кафе, затим набавку 
канцеларијског и других материјала за потребе 
Административне службе општине, врши услуге 
превоза радника и функционера општинске управе, 
региструје и одржава возила. 
Настојаћемо да у 2014 години радови које обаља 
служба буду још ефикаснији и рационалнији. 
 
 

СЛУЖБЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
У Служби цивилне заштите обављају се послови: 

 

 организовања и кординације рада на изради 
процјене и плана цивилне заштите, 

 припреме процјене о угрожености становништва и 
материјалних добара, 

 праћење стања, припрема и организованост 
цивилне заштите на одручју општине, 

 израде анализа, информација и извјештаја из 
области цивилне заштите, 

 организовања, опремања и оспособљавања снага 
цивилне заштите у општини, 

 спровођења мјера заштите и спасавања 
становништва и материјалних добара, 

 сарадња са Службом осматрања и 
обавјештавања и Републичком управом за ЦЗ, 

 унапређење система управљања квалитетом ISO 
9001:2000, 

 припрема и обрађује материјал за сједнице 
Скупштине општине и одговара за законитост 
истих из своје надлежности, 

 кординација рада са другим одјељењима и 
службама Административне службе и надлежним 
државним органима, организацијама и 
институцијама у оквиру овлаштења, 

 као и друге послове који му се посебним актима и 
налогом Наченика општине ставе у дјелокруг 
рада. 

 
План рада: 
 

Запослени у Служби цивилне заштите општине 
Зворник ће се ангажовати на имплементацији Закона о 
цивилној заштити и других законских прописа из ове 
области, као и извршавању упутстава, наредби и 
закључака надлежних органа и институција. У оквиру 
наведеног, тежиште своје активности ће усмjерити на 
следећа питања и задатке: 

1. Развоју и функционисању цивилне заштите 
општине и њену увезаност у цjеловит систем 
цивилне заштите Републике Српске и БиХ, 
који ће бити спреман да успjешно, 
превентивно и оперативно дjелује у случају 
природних и других несрећа; 

2. Ажурирању и доградњи Плана цивилне 
заштите општине Зворник по мjерама и 
садржају осталих докумената; 

3. Извршити попуну људством и материјално-
техничким средствима; 
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4. Радити на даљем опремању и 

осавремењавању рада Службе цивилне 
заштите; 

 

5. Обуци припадника јединица цивилне заштите: 
 

a) Општинске специјализоване јединице 
цивилне  заштите за спашавање од 
пожара, 

 

б)   Општинских јединице цивилне заштите   
       опште намјене у мјесним заједницама 

 

         в)    Именовању нових повјереника и     
 њиховој обуци у мјесним заједницама   
С.Шепак, Тршић, Челопек, Каракај, 
Ново насеље, Дрињача и Зелиње. 

 

6. Извршити набавку одјеће и обуће за 
специјализоване јединице цивилне заштите, 

7. Даљем интезивирању активности на 
организацији и изради планских докумената 
цивилне заштите у привредним друштвима, 
органима и организацијама у складу са 
Законом; 

8. Јачању сарадње и координације са свим 
субјектима цивилне заштите у циљу подизања 
спремности на превентивном дјеловању у 
случају природних и других несрећа; 

9. Наставаку пуне сарадње и координација са 
свим субјектима на подручју општине од 
значаја за цивилну заштиту (привредним 
друштвима, органима и организацијама, 
невладиним и међународним организацијама); 

10. Предузимању потребних мјера у циљу 
обезбјеђивања потребних финансијских 
средстава и њихове рационалне употребе за 
провођење задатака превенције (уређење 
водотока, превенција против-пожарне заштите 
и других  мјера цивилне заштите); 

11. Предузимању мјера да се у органима 
општинске управе, привредним друштвима и 
институцијама које су од посебног значаја за 
цивилну заштиту, обезбеди њихов адекватан 
однос преме обавезама и задацима цивилне 
заштите, те да се послови цивилне заштите 
код истих нормативно и плански одреде 
адекватно степену угрожености, а посебно у 
извршавању задатака превентивног и 
оперативног дјеловања везано за 
елементарне непогоде и друге несреће; 

12. Донијети Одлуку о органима, организацијама 
и привредним друштвима од интереса за 
цивилну заштиту на подручју општине 
Зворник. 

 

 

ОДСЈЕК ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

Одсјек за интерну ревизију располаже са два 
извршиоца за које су у 2014. години планирани су 
послови прегледа спровођења датих препорука, 
послови вршења интерних ревизија, консултантски 
ангажмани и послови по захтјеву руководства. 
 

Одмах на самом почетку године Одсјек 
сачињава Извјештај о раду за 2013. годину за потребе 
Начелника општине и сачињава Годишњи план 
ревизије за текућу годину са прописаним пратећим 
обрасцима. 
 

У мјесецу фебруару ради се Годишњи извјештај о 
обављеним ревизијама интерне ревизије који се 
доставља Централној јединици за хармонизацију 
Министарства финансија Републике Српске и Главној 
служби за ревизију јавног сектора Републике Српске. 
 

Од јануара 2014. године па до краја јуна у 
времену између ревизија планиран је преглед 
спровођења препорука по извршеним ревизијама из 
2013. године и то како слиједи: 

1. Послови из области заједничке комуналне 
потрошње - Одјељење за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја, 

2. Контрола између обрачунатих и наплаћених 
непореских прихода - Одјељење за 
финансије, 

3. Контрола наплаћених административних такси 
- Одјељење за општу управу и Одјељење за 
финансије, 

4. Остваривање права социјалне заштите - 
Центар за социјалну заштиту, 

5. Отворени поступак,конкурентски захтјев и 
директни споразуми у 2012. години - Служба 
за јавне набавке, развој и међународну 
сарадњу и 

6. Санирање и одржавање водопривредних 
објеката и деминирање - Служба цивилне 
заштите. 

 
Према Годишњем плану ревизије за 2014. годину 

планирано је по утврђеном временском распореду 
вршење осам ревизија. 

 

Планиране ревизије у 2014. години су: 

1. Плаћање обавеза - Одјељење за финансије, 

2. Додјела средстава за запошљавање и 
подршка пољопривредној производњи - 
Одјељење за привреду, пољопривреду и 
друштвене дјелатности, 
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3. Израда локацијских услова - Одјељење за 

просторно уређење, 

4. Праћење структуре запослених у 
Административној служби и њихово поређење 
са кадровским потребама - Служба за развој 
локалне самоуправе, заједничке послове и 
управљање људским ресурсима, 

5. Евидентирање имовине општине и обрачун 
амортизације - Одјељење за финансије, 

6. Извршење буџета,праћење трошкова - 
Одјељење за финансије, 

7. Изградња и одржавање локалних путева - 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја и 

8. Спречавање бесправне градње и контрола 
одступања у односу на издата рјешења - 
Одјељење за просторно уређење. 

 
По извршеним ревизијама интерни ревизори ће 

сачинити извјештаје са датим препорукама чији је циљ 
да се унаприједи пословање и остваре планирани 
циљеви. 

 

Поред наведених активности интерни ревизори ће  
по потреби давати усмене савјете, вршити усмене 
консултације по појединачним захтјевима и давати 
усмена мишљења начелницима одјељења, шефовима 
служби и појединим стручним сарадницима. 
 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

Примарни циљ Начелника општине Зворник је да 
заједно са Скупштином општине, Начелницима 
одјељења и Шефовима служби проблеме у општини 
Зворник рјешава системски. Пројекти који планирају да 
се реализују, имају за циљ потпуно рјешавање 
нагомиланих инфраструктурних проблема чиме ће се 
створити предуслови за развој града и општине 
Зворник. Опредјељење и главни правац дјеловања 
треба бити стратешко и системско рјешавање 
проблема, а не по систему краткорочних рјешења, јер 
то не доноси прави резултат. 
 

Обавеза свих нас је да радимо у интересу наше 
локалне заједнице и да развојни тренд наставимо у 
будућности. Морамо истрајати у напорима да у години 
која је пред нама, унаприједимо услове живота свим 
грађанима, без обзира да ли живе на селу или у граду. 
Учинимо те услове квалитетнијим кроз остварење наше 
визије о просторно заокруженој, инфраструктурно 
повезаној, еколошки чистој, туристички привлачној и за 
живот угодној средини. 
 
 
 
 

На основу члана 50. Закона о буџетском систему  
(„(Службени гласник РС“ број: 121/12), члана 59, 62. и 
66. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске („Службени гласник РС“ број 71/12),  члана 30. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. 
Статута општине Зворник („Службени гласник општине 
Зворник“ број: 03/10, 14/12 и 3/13), Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној дана  30.јануара 2014. 
године,  д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИХВАТАЊУ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА 

 
 

Члан 1. 
 

Прихвата се дугорочно кредитно задужење 
општине Зворник код пословне банке за финансирање 
пројеката инфраструктуре и финансирање пренесених 
краткорочних обавеза у 2014. години и то: 

 

- Завршетак реконструкције улица Светог Саве, 
Карађорђеве, Вука Караџића, дио улице 
Патријарха Павла, других градских улица, и 
реконструкција улица Симе Перића и Мајевичке 
у износу од  1.300.000,00 КМ, 

 
- Финансирање пренесених обавеза у 2014. 

годину у износу од 700.000 КМ. 
 

 

                               Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је План финансирања 
пренесених обавеза у 2014. годину. 

 
                               Члан 3. 

 

Максимални износ главнице задужења је 
2.000.000,00 КМ. 

 

Члан 4. 
 

Максималан износ камате је  906.379,71 КМ 
(каматна стопа 7,5%), 
Остали трошкови задужења износе до 20.000,00 КМ 
(обрада кредита). 

 

Члан 5. 
 

Рок  отплате кредита 10 година (са грејс периодом 
од 1 године), а отплата кредита вршиће се, прве године 
плаћањем мјесечне  камате, а наредних   9 година у 
108  једнаких  мјесечних ануитета. 
 

Члан 6. 
 

Осигурање кредита ће се вршити издатим 
мјеницама и вирманима (20 бјанко мјеница и 20 бјанко  
вирмана) потписаних од стране овлаштеног лица 
Општине Зворник. 

 

Члан 7. 
 

Отплата  дуга по кредиту, у случају не враћања 
кредита од стране Општине  Зворника  вршиће се из 
изворних прихода буџета општине Зворник. 
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Члан 8. 

 

Квантификације  у вези са ограничењима која су 
садржана у члану 59. и 60. Закона о задуживању, дугу и 
гаранцијама Републике Српске су: 

 

1. Укупни приходи буџета у 2012. Години...........    
........................................... ..13.380.441,00 КМ   

       

2. Годишњи капацитет за отплату кредита............ 
............(18% x 13.380.441 КМ)  2.408.479,38 КМ  

 

3. Укупно годишње задужење по кредиту у 2013. 
години ..........................................791.120,20 КМ 

 
 

4. Задужење  по кредитима у 2013, години у 
односу на  приходе у 2012. години је  .....5,91%                                     
                

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА ОД 2014. ДО 2038. ГОДИНЕ 

Година 
Обавезе по  

кредитима  за које је 
Министарство 

издало сагласност 

Проценат задужености  
за постoјеће кредите у 

односу на приход 
2012.године 
13.380.441,00 

Обавезе по  
кредитима  за које 
је Министарство 

издало и 
сагласност и нове 

обавезе 

Проценат задужености  за 
постoјеће кредите и за 

нови кредит  у односу на 
приход 2012.године 

13.380.441,00 

2012 635.032,36 4,73% 635.032,36 4,75% 
2013 791.120,2 5,91% 791.120,2 5,91% 
2014 1.121.711,22 8,38% 1.258.971,53 9,41% 
2015 1.148.069,76 8,58% 1.441.551,82 10,77% 
2016 1.191.008,88 8,80% 1.497.273,24 11,19% 
2017 1.129.187,69 8,44% 1.435.452,05 10,73% 
2018 1.127.197,06 8,42% 1.433.461,42 10,71% 
2019 1.127.197,07 8,42% 1.433.461,43 10,71% 
2020 1.116.865,34 8,35% 1.423.129,17 10,64% 
2021 1.085.870,15 8,12% 1.392.134,51 10,40% 
2022 874.346,46 6,53% 1.180.610.82 8,82% 
2023 801.816,56 5,99% 1.108.080,92 8,28% 
2024 357.251,26 2,67% 382.773,72 2,86% 
2025 337.029,00 2,52% 337.029,00 2,52% 
2026 327.661,00 2,45% 327.661,00 2,45% 
2027 318.294,00 2,38% 318.294,00 2,38% 
2028 308.926,00 2,31% 308.926,00 2,31% 
2029 299.556,00 2,24% 299.556,00 2,24% 
2030 290.191,00 2,17% 290.191,00 2,17% 
2031 280.823,00 2,10% 280.823,00 2,10% 
2032 271.456,00 2,03% 271.456,00 2,03% 
2033 262.088,00 1,96% 262.088,00 1,96% 
2034 257.720,00 1,93% 257.720,00 1,93% 
2035 243.353,00 1,82% 243.353,00 1,82% 
2036 233.985,00 1,75% 233.985,00 1,75% 
2037 224.623,00 1,68% 224.623,00 1,68% 
2038 215.250,00 1,61% 215.250,00 1,61% 

Укупно 16.377.631,01  19.284.010,72  
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Члан 9. 
 

Период реализације  извршења  пренесених 
краткорочних обавеза   је  31.12.2014. године. 
Период амортизације пројеката који се финансирају из 
задужења је 10 година. 

 
Члан 10. 

 

Кредитна средства по пројектима 
имплементираће се најкасније до 31.12.2014. године. 

 
Члан 11. 

 

За реализацију ове одлуке задужује се Начелник 
општине Зворник и Одјељење за финансије. 

 
Члан 12. 

 

Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику општине 
Зворник“. 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 
Број: 01-022-6/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

 
ПЛАН ФИНАНСИРАЊА ПРЕНЕСЕНИХ ОБАВЕЗА У 

2014. ГОДИНУ 
 

У сврху добијања Сагласности од  
Министарства Финансија  за кредитно задужење за  
отплату пренесених обавеза у 2014. годину у износу од 
700.000,00КМ дајемо предглед  обавеза које ће се 
плаћати из кредита 
 
 

ТОПЛИ ОБРОК  АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 
РЕДНИ 
БРОЈ ПЕРИОД НЕТО ПОРЕЗ УКУПНО 

1 11/2013 31.855,10 3.539,84 35.394,94 
2 12/2013 31.735,77 3.526,60 35.262,37 

УКУПНО 63.590,87 7.066,44 70.657,31 
 
 

НАКНАДЕ ОДБОРНИЦИМА 
РЕДНИ 
БРОЈ ПЕРИОД НЕТО ПОРЕЗ УКУПНО 

1 11/2013 14.839,88 1.648,88 16.488,76 
2 12/2013 14.921,95 1.657,99 16.579,94 

УКУПНО 29.761,83 3.306,87 33.068,70 
 
 
 
 

ПОШТЕ СРПСКЕ ЗА БУЏЕТСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ 01190240 
 

РЕДНИ 
БРОЈ БРОЈ ФАКТУРЕ 

ДАТУМ 
НАСТАНКА 
ОБАВЕЗЕ 

ИЗНОС 

1 01/1108001066 11 2.019,10 
2 01/1108001182 11 2.546,40 
3 01/1108001249 11 2.915,00 
4 01/120200138 12 3.502,30 
5 01/1208000327 12 4.126,00 
6 01/1208000458 12 2.966,10 
7 01/1208000597 12 3.021,60 
8 01/1208000719 12 3.600,90 
9 01/1208000807 12 4.681,50 
10 01/1208000924 12 2.745,60 
11 01/1208001173 12 2.845,30 
12 01/1208001203 12 3.610,80 
13 01/1208001335 12 3.593,30 
14 01/1208001536 12 4.552,30 

УКУПНО ЗА ПОШТЕ 46.726,20 
 

ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ИЗ 
ПАЗАРИЋА  ЗА БУЏЕТСКУ  ОРГАНИЗАЦИЈУ  01190300-

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
РЕДНИ 
БРОЈ 

БРОЈ 
ФАКТУРЕ 

ДАТУМ НАСТАНКА 
ОБАВЕЗЕ ИЗНОС 

1 763/11 20.08.2011 1.612,00 
2 856/11 20.09.2011 1.560,00 
3 951/11  20.10.2011 1.612,00 
4 1186/11 20.12.2011 1.612,00 
5 160/12 20.02.2012 1.508,00 
6 253/12 20.03.2012 1.612,00 
7 348/12 02.03.2012 1.560,00 
8 433/12 12.05.2012 1.612,00 
9 541/12 20.06.2012 1.560,00 
10 637/12 20.07.2012 1.612,00 
11 733/12 20.08.2012 1.612,00 
12 815/12 20.09.2012 1.560,00 
13 912/12 20.10.2012 1.612,00 
14 1009/12 20.11.2012 1.560,00 
15 1103/12 20.12.2012 1.612,00 
16 61/13 20.01.2013 1.612,00 
17 177/13 28.02.2013 131,60 
18 155/13 20.02.2013 1.456,00 
19 248/13 31.03.2013 1.612,00 
20 343/13 30.04.2013 1.560,00 
21 441/13 31.05.2013 1.612,00 
22 537/13 30.06.2013 1.560,00 
23 633/13 31.07.2013 1.612,00 
24 729/13 31.08.2013 1.612,00 
25 830/13 30.09.2013 1.560,00 
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РЕДНИ 
БРОЈ 

БРОЈ 
ФАКТУРЕ 

ДАТУМ НАСТАНКА 
ОБАВЕЗЕ ИЗНОС 

26 925/13 31.10.2013 1.612,00 
27 1019/13 30.11.2013 1.560,00 
28 1112/13 31.12.2013 1.612,00 
        

УКУПНО 42.927,60 
 

 

ДОМУ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ  ВИШЕГРАДА  
ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТСКУ  ОРГАНИЗАЦИЈУ  01190300-

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

РЕДНИ 
БРОЈ 

БРОЈ 
ФАКТУРЕ 

ДАТУМ НАСТАНКА 
ОБАВЕЗЕ ИЗНОС 

1 719/12 15.08.2012 4.647,23 
2 821/12 18.09.2012 4.778,23 
3 961/12 16.10.2012 4.778,22 
4 1047/12 15.11.2012 4.778,22 
5 1106/12 14.12.2012 4.778,22 
6 39/13 15.01.2013 4.778,22 
7 97/13 16.01.2013 221,50 
8 98/13 16.01.2013 1.550,50 
9 203/13 24.02.2013 4.778,34 
10 206/13 02.02.2013 221,50 
11 247/13 15.03.2013 4.778,22 
12 295/13 15.01.2013 221,50 
13 294/13 15.04.2013 4.778,22 
14 330/13 15.04.2013 221,50 
15 445/13 20.05.2013 4.778,34 
16 446/13 20.05.2013 221,50 

УКУПНО 50.309,46 
 

ДОМУ  ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ ПРИЈЕДОР 
ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТСКУ  ОРГАНИЗАЦИЈУ  01190300-

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

РЕДНИ 
БРОЈ 

БРОЈ 
ФАКТУРЕ 

ДАТУМ 
НАСТАНКА 
ОБАВЕЗЕ 

ИЗНОС 

1 530/12 01.06.2012 1.305,24 
2 711/12 01.07.2012 4.267,43 
3 896/12 01.10.2012 3.902,00 
4 988/12 01.11.2012 3.970,00 
5 1080/12 03.12.2012 3.970,00 
6 11446/12 03.01.2013 1.151,50 
7 71/13 03.01.2013 3.970,00 
8 111/13 03.01.2013 198,50 
9 220/13 01.02.2013 3.766,00 
10 165/13 01.02.2013 130,50 
11 340/13 01.03.2013 3.970,00 
12 285/13 01.03.2013 164,50 
13 460/13 01.04.2013 3.970,00 
14 405/13 01.04.2013 164,50 

УКУПНО 34.900,17 

 

ЗАВОДУ  ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ МЕНТАЛНИХ И 
ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА  ИЗ ФОЈНИЦЕ ОБАВЕЗЕ ЗА 
БУЏЕТСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ  01190300-ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД 

РЕДНИ 
БРОЈ 

БРОЈ 
ФАКТУРЕ 

ДАТУМ НАСТАНКА 
ОБАВЕЗЕ ИЗНОС 

1 360/12 01.03./2012 1.063,61 
2 511/12 02.04.2012 1.029,30 
3 655/12 04.05.2012 1.063,61 
4 800/12 01.06.2012 1.029,30 
5 943/12 03.07.2012 1.063,61 
6 1085/12 03.08.2012 1.063,61 
7 1227/12 03.09.2012 1.029,30 
8 1369/12 03.10.2012 1.063,61 
9 1511/12 02.11.2012 1.029,30 
10 1656/12 03.12.2012 1.063,61 
11 75/13 04.01.2013 1.063,61 
12 219/13 16.02.2013 960,68 
13 340/13 15.03.2013 1.063,61 
14 515/13 17.04.2013 1.029,30 
15 660/13 06.05.2013 1.063,61 
16 813/13 03.06.2013 1.029,30 
17 965/13 04.07.2013 1.063,61 
18 1125/13 07.08.2013 1.063,61 
19 1366/13 09.09.2013 1.029,30 
20 1418/13 02.10.2013 1.063,61 
21 1572/13 06.11.2013 1.029,30 
22 1724/13 03.12.2013 1.063,61 

УКУПНО 23.022,01 
 
 
 

ДОМУ  ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ 
СТАРАЊА  "РАДА ВРАЊЕШЕВИЋ"  ИЗ БАЊА ЛУКЕ 
ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ 01190300-

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

РЕДНИ 
БРОЈ 

БРОЈ 
ФАКТУРЕ 

ДАТУМ НАСТАНКА 
ОБАВЕЗЕ ИЗНОС 

1 51/13 11.01.2013 106,24 
2 81/13 04.02.2013 125,00 
3 160/13 04.03.2013 125,00 
4 224/13 02.04.2013 125,00 
5 263/13 08.05.2013 2.375,00 
6 288/13 10.05.2013 118,76 
7 321/13 03.06.2013 2.500,00 
8 345/13 04.06.2013 125,00 

УКУПНО 5.600,00 
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БОЛНИЦИ ЗА ХРОНИЧНУ ПСИХИЈАТРИЈУ ИЗ МОДРИЧЕ 
ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ  01190300-

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

РЕДНИ 
БРОЈ 

БРОЈ 
ФАКТУРЕ 

ДАТУМ НАСТАНКА 
ОБАВЕЗЕ ИЗНОС 

1 78/13 15.01.2013 1.312,50 
2 62/13 06.02.2013 1.312,50 
3 109/13 06.03.2013 796,95 
4 162/13 05.04.2013 656,25 
5 209/13 07.05.2013 656,25 
6 256/13 06.06.2013 656,25 

УКУПНО 5.390,70 
 
 

ЗАВОДУ ЗА СЛИЈЕПЕ И СЛАБОВИДНЕ "БУДУЋНОСТ " 
ИЗ  ДЕРВЕНТЕ ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ  

01190300-ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

РЕДНИ 
БРОЈ 

БРОЈ 
ФАКТУРЕ 

ДАТУМ НАСТАНКА 
ОБАВЕЗЕ ИЗНОС 

1 51-10-100 28.08.2013 437,50 
  51-10-94 08.08.2013 656,25 
2 51-10-95 08.08.2013 656,25 
3 51-10-96 08.08.2013 656,25 

УКУПНО 2.406,25 
 
 

ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ ИЗ ЗВОРНИКА  ОБАВЕЗЕ ЗА 
БУЏЕТСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ  01190170-СТАМБЕНО 

КОМУНАЛНО 

РЕДНИ 
БРОЈ 

БРОЈ 
ФАКТУРЕ 

ДАТУМ 
НАСТАНКА 
ОБАВЕЗЕ 

ИЗНОС 

1 3365 21.05.2012 5.389,00 
2 4157 15.06.2012 7.922,04 
3 5436 27.07.2012 29.305,57 
4 1851 05.09.2012 29.522,62 
5 6787 14.09.2012 32.475,15 
6 7654 19.10.2012 30.543,03 
7 8604 26.11.2012 29.347,41 
8 9394 18.12.2012 22.726,31 
9 1 18.01.2013 20.771,33 
        

УКУПНО  ПО РАЧУНИМА 208.002,46 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈИ ИЗ БИЈЕЉИНЕ  ОБАВЕЗЕ ЗА 

БУЏЕТСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ  01190170-СТАМБЕНО 
КОМУНАЛНО 

РЕДНИ 
БРОЈ БРОЈ  ФАКТУРЕ 

ДАТУМ 
НАСТАНКА 
ОБАВЕЗЕ 

ИЗНОС 

1 38018072-1/2012 31.1.2012 12.469,65 

2 380082056-1/2012 31.1.2012 8.142,76 

3 38018072-2/2012 29.2.2012 11.976,96 
4 38082056-2/2012 29.2.2012 7.829,62 
5 38018072-3/2012 31.3.2012 6.936,99 
6 38082056-3/12 31.3.2012 6.680,52 
7 38018072-4/2012 30.4.2012 7.361,13 
8 38018056-4/12 30.4.2012 6.264,94 
9 38082056-5/2012 31.05.2012 6.666,10 

10 38018072-5/2012 31.05.2012 5.522,68 
11 38018072-6/2012 30.06.2012 4.415,00 
12 38082056-6/2012 30.06.2013 5.780,49 
13 38018072-7/2012 31.07.2012 6.410,90 
14 38082056-7/2012 31.07.2012 5.471,25 
15 38018072-8/2012 31.08.2012 5.134,58 
16 38082056-8/2012 31.08,2012 5.651,76 
17 38018072-9/2012 30.09.2012 5.850,30 
18 38082056-9/2013 30.09.2012 7.048,33 

19 38018072-10/2012 19.10.2012 7.223,07 

20 380082056-10/12 31.10.2012 7.799,97 

21 38018072-11/2012 30.11.2012 1.156,51 

    
УКУПНО 136.270,83 

 
 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈИ ИЗ БИЈЕЉИНЕ  ОБАВЕЗЕ ЗА 
БУЏЕТСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ  01190240-СЛУЖБА ЗА ЉУДСКЕ 

РЕСУРСЕ 

1 38018007-1/2013 31.01.2013 4.807,47 
2 38018007-2/2013 28.02.2013 4.711,09 
3 38018007-3/2013 31.03.2013 4.097,00 
4 38018007-4/2013 30.04.2013 2.773,44 
5 38018007-5/2013 31.05.2013 1.916,14 
6 38018007-6/2013 30.06.2013 2.180,57 
7 38018007-7/2013 31.07.2013 2.282,98 
8 38018007-8/2013 31.08.2013 2.264,87 
9 38018007-9/2013 30.09.2013 2.175,43 

10 38018007-10/2013 31.10.2013 4.061,88 
11 38018007-11/2013 30.11.2013 3.894,93 
12 38018007-12/2013 31.12.2013 5.552,51 

УКУПНО  ПО РАЧУНИМА 40.718,31 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБАВЕЗА ИЗНОС 

ТОПЛИ ОБРОК  АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 70.657,31 
НАКНАДЕ ОДБОРНИЦИМА 33.068,70 
ПОШТЕ СРПСКЕ  46.726,20 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
ПАЗАРИЋ   42.927,60 
 ДОМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ВИШЕГРАД  50.309,46 
 ДОМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРИЈЕДОР 34.900,17 
ЗАВОД ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ МЕНТАЛНИХ И 
ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА ФОЈНИЦЕ  23.022,01 
ДОМ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕТ РОДИТЕЉСКОГ 
СТАРАЊА  "РАДА ВРАЊЕШЕВИЋ"  5.600,00 
БОЛНИЦА ЗА ХРОНИЧНУ ПСИХИЈАТРИЈУ  5.390,70 
ЗАВОД ЗА СЛИЈЕПЕ И СЛАБОВИДНЕ 
"БУДУЋНОСТ "  2.406,25 
ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ  208.002,46 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ИЗ БИЈЕЉИНЕ   136.270,83 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈИ ИЗ БИЈЕЉИНЕ   40.718,31 

УКУПНО 700.000,00 
 
На основу члана 192. Закона о уређењу 

простора и грађењу ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 40/13), а у вези са чланом 41. став 5. и 
чланом 43. став 3. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 
55/10), чланa 26. и 43. Статута општине Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“, 
број: 3/10, 14/12 и 3/13), Одлуке о приступању измјени 
дијела плана Парцелације насеља Улице ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 14/12), Одлуке о 
утврђивању нацрта измјене дијела плана Парцелације 
насеља Улице ("Службени гласник општине Зворник", 
број: 7/13) и Одлуке о утврђивању приједлога измјене 
дијела плана Парцелације насеља Улице ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 12/13), Скупштина 
општине Зворник на сједници одржаној дана 30.јануара 
2014.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА ПЛАНА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ НАСЕЉА УЛИЦЕ 

 
Члан 1. 

 
Усваја се измјена дијела плана Парцелације 

насеља Улице, који се односи на простор означен као 
грађевинска парцела број 714 којој одговара дио к.п. 
број 2828/395, грађевинска парцела број 468 којој 
одговара к.п. број 2828/375, грађевинска парцела број 
469 којој одговара к.п. број 2828/376, грађевинска 
парцела број 470 којој одговара к.п. број 2828/385 и 
грађевинска парцела број 471 којој одговара к.п. број 
2828/382 К.О. Челопек ( у даљем тексту измјена 
Плана). 

Члан 2. 
Измјена Плана садржи текстуални и графички 

дио. 
 

Садржај текстуалног дијела  измјене  плана : 
 
1. уводни дио, 
2. стање организације, уређења и коришћења простора, 
3 .план организације, уређења и коришћења простора, 
4. приједлог измјена усвојеног плана. 
 
садржај графичког дијела  измјене  плана : 
 
1.прегледна ситуација............................................ 1:2000, 
2.план просторне организације..............................1:1000, 
3.план саобраћајниц................................................1:1000, 
4.план парцелације  ...............................................1:1000. 
 

Члан 3. 
 

Измјена Плана је израђена у предузећу Г.П. 
"Обнова" ДОО Шамац, у мјесецу октобру  2013. године. 
 

Члан 4. 
 

О провођењу ове Одлуке стараће се општински 
орган Административне службе  надлежан за послове 
просторног уређења. 

 

Члан 5. 
 

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

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

Број: 01-022-7/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 
 На основу члана 80. Закона о уређењу 
простора и грађењу (''Сл. гласник Републике Српске'' 
број  40/13) и члана 26. и 43. Статута општине Зворник-
пречишћен текст (''Сл. гласник општине Зворник '' број 
3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина општине Зворник на 
сједници одржаној дана 30.јануара 2014. године, д о н о 
с и 

 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ, КОНАЧНЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ КОРИСНЕ      ПОВРШИНЕ 
СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 

2013.ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се  да је просјечна, коначна грађевинска 
цијена једног квадратног метра корисне  површине 
стамбеног и пословног простора на подручју општине 
Зворник у 2013.години износила 580,00 КМ. 

 

 30 



Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

Број: 01-022-8//14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

На основу чл. 10. став 5. Закона о 
споменицима и спомен - обиљежјима ослободилачких 
ратова („ Сл. гласник Републике Српске“ , бр : 28/12) 
Правилника о садржају и начину вођења регистара 
споменика и спомен обиљежја ослободилачких ратова , 
и чл. 26. и 43. Статута општине Зворник  - Пречишћени 
текст („ Сл. гласник општине Зворник “, бр : 3/2010, 
14/12 и 3/13)  Скупштина општине Зворник на сједници 
одржаној дана  30.јануара 2014. године , д  о  н  о  с  и 
 
 

О Д Л У К У 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЛИСТУ СПОМЕНИКА 
И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА ИЗ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ 
РАТОВА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ 

ЗВОРНИК 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност на Листу споменика и спомен - 
обиљежја из ослободилачких ратова која су од великог 
значаја за општину Зворник , сачињену од стране 
Комисије за спровођење Закона и Правилника о 
споменицима и спомен - обиљежјима , а формиране 
при одјељењу за борачко - инвалидску заштиту 
Административне службе општине Зворник, по рјешењу 
Начелника општине Зворник . 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио Листе из члана 1. ове Одлуке је 
Листа споменика и спомен - обиљежја сачињена од 31 - 
ог (тридесет једног) споменика - спомен обиљежја , по 
мјесним заједницама, и 12 (дванаест) споменика - 
спомен обиљежја, на  посебним локацијама 
(предузећима и установама) тако да Листа садржи 
укупно 43 (четрдесет три) споменика и спомен - 
обиљежја од великог  значаја за општину Зворник. 

 
Члан 3. 

 

На основу ове сагласности одјељење за 
борачко -  инвалидску  заштиту ће сачинити регистар 
споменика и спомен - обиљежја . 

 
 
 
 

Члан 4. 
 

Средства за заштиту , одржавање и изградњу 
споменика и спомен - обиљежја евидентираних у 
регистру обезбјеђују се из буџета општине Зворник, а 
Министарство може у складу са финансијским 
могућностима учествовати у суфинансирању заштите, 
одржавања и изградње споменика и спомен - обиљежја 
, сходно расположивим средствима за те намјене , док 
мјере заштите и одржавања споменика и спомен 
обиљежја спроводи јединица локалне самоуправе , 
односно општина , на чијој се територији некретнина 
налази . 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „ Службеном гласнику општине Зворник 
“ . 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

Број: 01-022-9/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

На основу члана 10 . став 5. Закона о 
споменицима и спомен обиљежјима Републике Српске 
(„Сл. гласник Републике Српске , бр. 28/12) Одјељење 
за борачко - инвалидску заштиту Административне 
службе општине Зворник у сарадњи са Борачком 
организацијом општине Зворник , Удружењем породица 
погинулих бораца и несталих цивила општине Зворник 
и Савезом удружења бораца НОР -а општине Зворник , 
у  т  в  р  ђ  у  ј   е : 
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ЛИСТУ СПОМЕНИКА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА ОД ВЕЛИКОГ  ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ЗВОРНИК 
 

Р/Б 

ВРСТА, 
СПОМЕНИК 

ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

 
 

НАЗИВ СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА 

ОПШТИНА, 
МЈЕСТО И 

АДРЕСА ГДЈЕ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ  СПОМЕН 

ОБИЉ. 
НАЛАЗИ 

ГОДИНА ИЗГР. 
И  ПРОЦ..ВРИЈ. 

СПОМЕНИКА ИЛИ 
СПОМЕН ОБИЉЕЖЈA 

ОСНОВ ЗА 
УПИС  У 

РЕГИСТАР 
СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА 

(ДОНОСИЛАЦ, 
БРОЈ И 
ДАТУМ 

ОДЛУКЕ ) 

ПОДАЦИ 
О КАТАСТ. 
ПАРЦЕЛИ 
НА КОЈОЈ 

СЕ 
НАЛАЗИ 

СПОМЕНИ
К ИЛИ 
СПОМ. 

ОБИЉЕЖ
ЈЕ 

САЖЕТ ОПИС О ОСНОВНИМ 
ОДЛИКАМА СПОМЕНИКА 

ИЛИ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА 
 

САЖЕТ ОПИС 
СТАЊА У КОЈЕМ СЕ 

СПОМЕНИК ИЛИ 
СПОМЕН ОБИЉ. 

НАЛАЗИ 
 

- НАПОМЕНА - 

1. 

СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

 
 
 

СПОМЕНИК ИЗ 
ОДБРAMБЕНO- 
ОТАЏБИНСКО

Г РАТА Р.С. 
 
 
 
 

ЗАЈЕДНИЧКИ 
СПОМЕНИК , 
ИЗ НОР - А И 

ОДБР.- ОТАЏБ. 
РАТА Р.С. 

 

СПОМЕН 
КОСТУРНИЦА 

 
 

СПОМЕНИК ИЗ 
ОДБРАМБР.- 

ОТАЏБИН. РАТА РЕП. 
СРПСКЕ 

ОД 1992 - 1995 
ГОДИНЕ 

 
 
 

СПОМЕНИК ИЗ 
НОР - А , ОД  
1941 - 1945 

ГОДИНЕ  КАО  И 
СПОМЕНИК ИЗ 

ОДБР.- 
ОТАЏБИНСКОГ РАТА 
Р.С. , ОД 1992  - 1995 

ГОДИНЕ 
,CАЧИЊАВАЈУ 

ЗАЈЕДНИЧ. 
СПОМЕНИК 

 

ЗВОРНИК , 
ПИЛИЦА 

 
СВА СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА 

ИЗГ. СУ У 
НИЗУ И ЧИНЕ 

СПОМЕН 
КОМЛЕКС 
КОЈИ СЕ 

НАЛАЗИ КОД 
ДОМА 

КУЛТУРЕ У 
ПИЛИЦИ 

 

СП. КОСТУРН.  ИЗ 
НОР - А,  ИЗГР. ЈЕ 

1959 ГОДИНЕ, 
 

СПОМЕНИК ИЗ ОДБР. 
- ОТАЏБИН.  РАТА Р. 
С. ИЗГ. ЈЕ 1999/2000 

ГОДИНЕ 
 

ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМЕНИКА 

ИЗН. 30.000 К.М. 
 
 

СПОМЕНИК ИЗ НОР- 
А , ДОГР. ЈЕ И СА 

СПОМЕН ОБИЉ. ЗА 
ПОГИН. БОР. ИЗ 

ОДБ.- ОТАЏБ.  РАТА 
1999/2000 ГОДИНЕ 

 
ВРИЈЕДНОСТ СВИХ 

СПОМЕН ОБИЉ. 
ИЗ НОР-А  ИЗНОСИ    

50.000 К.М. 

OДЛУКА СО - е 
ЗВОРНИК, БР : 
01022 - 9/14ОД 

30.01.2014 
ГОДИНЕ 

 

СП.КОМПЛ
СЕ 
НАЛАЗИ 
НАК.П. БР. 
4768/2 , 
К.О 
ПИЛИЦА 
ПЛ. БР. 
1198/1 

 

СПОМЕН КОСТУРНИЦА ИЗ 
НОР - А ПОСВ. ЈЕ ЗА 71 

ПОГИНУЛОГ  И У 
КОСТУРНИЦИ САХРАЊЕНОГ 

БОРЦА НОР - А ,  БОРЦА 
ДРУГЕ АРМИЈЕ , ПОД 

КОМАНДОМ  ГЕНЕР. КОЧЕ 
ПОПОВИЋА . 

 
СПОМЕНИК ИЗ ОДБР.- 
ОТАЏБИНСК. РАТА Р.С.  
ПОСВ. ЈЕ ЗА 24 ПОГИН.  
БОРЦА СА ПОДР. М.З. 
ПИЛИЦА И ПОГИНУЛЕ 

БОРЦЕ ИЗ Р. СРБИЈЕ,  ТЈ. ИЗ 
МЈЕСТА АДАШЕВЦИ И  

ВРАЊЕШИ . 
 
 

СПОМЕНИК ИЗ НОР - А 
ИЗГРАЂЕН ЈЕ У ОБЛ. СТУБА 
СА ПЕТОКРАКОМ НА ВРХУ 
СТУБА , А ДОГРАЂЕН ЈЕ 

1999/2000 ГОД. СА СПОМЕН 
ОБИЉ.  ПОСВ. ПОГИН. 

БОРЦИМА ИЗ ОДБР. - ОТАЏ. 
РАТА Р.С. , 1999/2000 ГОД. , 

ТАКО ДА ЧИНИ ЈЕДНУ 
ЦЈЕЛИНУ. 

 
СВА СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА У 
ПИЛИЦИ СУ У НИЗУ , ЈЕДАН 

ДО ДРУГОГ И  ЧИНЕ 
СПОМЕН КОМЛЕКС. 

НАПОМЕНА : 
ПОТРЕБНО ЈЕ 
ПОПРАВИТИ 
ОШТЕЋЕНЕ 

ДИЈЕЛОВЕ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА ИЗ НОР - 
А КАО И ИЗВРШИТИ 

ДОРАДУ СПОМЕНИКА 
ИЗ ОДБРАМБЕНО - 
ОТАЏБИН. РАТА Р. 

СРПСКЕ 
 

2.  

 
 
 
 

СПОМЕНИК 
 
 
 

 
 

СПОМЕНИК ИЗ 
ОДБРАМБ. - 
ОТАЏБИНС. 

РАТА Р.С., ОД 
1992 - 1995  ГОДИНЕ 

 
 
 

 
ЗВОРНИК , 
Д. ШЕПАК , 

 
НАЛ. СЕ КОД 
ДОМА КУЛ.  И 
ФУДБAЛСКОГ 
ИГРАЛИШТА 

 
СПОМЕНИК ЈЕ 

ИЗГРРАЂЕН  2006 
ГОДИНЕ 

 
ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМЕНИКА 

ИЗНОСИ 
25.000 К.М. 

K.П. БР. 
3237/1, 

К.О. 
РОЋЕВИЋ 

П.Л. БР. 
1069/3, 

 

СПОМЕНИК ЈЕ У ОБЛИКУ 
ДВОГЛАВОГ ОРЛА , СА 

ЧЕТИРИ  СЛИКЕ ПОГИНУЛИХ 
БОРАЦА НА ПРСИМА ОРЛА, 

ПОСВЕЋЕН ПОГИН. 
БОРЦИМА  ОДБРАМБ.- 

ОТАЏБ. РАТА  РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ ИЗ МЈЕСТА  Д. 

ШЕПАК. 

 
НАПОМЕНА : 

 
ПОТРЕБНО ЈЕ 

ОГРАДИТИ 
СПОМЕНИК И ИСТИ 

ПОПЛОЧАТИ. 
 

3. 
 

 
 
 

СПОМЕНИК 

 
 

СПОМЕНИК ИЗ 
ОДБРАМБ. -  
ОТАЏБИН. 

РАТА Р.С , ОД 
1992 - 1995 ГОДИНЕ 

 
 

 
ЗВОРНИК , 
РОЋЕВИЋ , 

 
СПОМЕНИК СЕ 
НАЛАЗИ У ШК. 

ДВОРИШТУ 

 
СПОМЕНИК ЈЕ 

ИЗГРАЂЕН 
2.000 ГОДИНЕ 

 
ВРИЈ. СПОМЕНИКА 
ИЗНОСИ 15.000 К.М. 

 

 
 

К.П. БР. 
2333/1 

КО. 
РОЋЕВИЋ 

ПЛ. БР. 
47/1. 

СПОМЕНИК ЈЕ ПОСВЕЋЕН 
ЗА 11 ПОГ. БОРАЦА ОДБР.- 
ОТАЏБ. РАТА Р.С. ИЗ МЈ. 
ЗАЈЕДНИЦЕ РОЋЕВИЋ. 

НАПОМЕНА : 
 

ПОСТ. МАЊА 
ОШТЕЋЕЊА  НА 
СПОМЕНИКУ И 

ТРЕБА ПОСТАВИТИ 
МЕРMЕРНЕ  ПЛОЧЕ. 
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Р/Б 

ВРСТА, 
СПОМЕНИКA 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

 
 

НАЗИВ СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА 

ОПШТИНА, 
МЈЕСТО И 

АДРЕСА ГДЈЕ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ  СПОМЕН 

ОБИЉ. НАЛАЗИ 

ГОДИНА ИЗГР. 
И  ПРОЦ..ВРИЈ. 

СПОМЕНИКА ИЛИ 
СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈA 

ОСНОВ ЗА 
УПИС  У 

РЕГИСТАР 
СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА 

(ДОНОСИЛАЦ, 
БРОЈ И 
ДАТУМ 

ОДЛУКЕ ) 

ПОДАЦИ О 
КАТАСТ. 

ПАРЦЕЛИ 
НА КОЈОЈ 

СЕ НАЛАЗИ 
СПОМЕНИК 
ИЛИ СПОМ. 
ОБИЉЕЖЈЕ 

САЖЕТ ОПИС О oСНОВНИМ 
ОДЛИКАМА СПОМЕНИКА 

ИЛИ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА 
 

САЖЕТ ОПИС 
СТАЊА У КОЈЕМ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ СПОМЕН 

ОБИЉ. НАЛАЗИ 
 

- НАПОМЕНА - 

4.  
 

СПОМЕНИК 
 

СПОМЕНИК  ИЗ  
ОДРАМБ.- 

ОТАЏБИНС. РАТА 
Р.С. , ОД 

1992 - 1995 ГОДИНЕ 
 
 

ЗВОРНИК , 
ПАЂИНЕ , 

 
ИСПРЕД 

ПРОСТОРИЈА 
М.З.  ПАЂИНЕ 

 

СПОМЕНИК ЈЕ 
ИЗГРАЂЕН 2001 

ГОДИНЕ 
 

ВРИЈЕДНОСТ  
СПОМЕНИКА  

ИЗНОСИ 25.000 К.М. 
 

OДЛУКА СО - 
еЗВОРНИК, БР 
: 01022 - 9/14 

ОД 30.01.2014 
ГОД. 

К.П. БР. 
4293/1 

КО. СКОЧИЋ 
, 

ПЛ. БР. 
2437/0 , 

СПОМЕНИК ЈЕ ПОСВЕЋЕН 
ЗА10 ПОГИНУЛИХ  БОРАЦА 

ОДБРАМБ  -  ОТАЏБ. 
РАТА Р.С. СА ПОДРУЧЈА  

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ПАЂИНЕ 

НАПОМЕНА : 
 

СПОМЕНИК ЈЕ У 
ВРЛО ЛОШЕМ 

СТАЊУ И 
ПОТРЕБНО ЈЕ 

ИЗВРШИТИ 
РЕНОВИРАЊЕ  

ИСТОГ . 

5. 
 СПОМЕНИК 

СПОМЕНИК ИЗ 
ОДБРАМБЕНО - 

ОТАЏБ. 
РАТА Р. СРПСКЕ ОД 
1992 - 1995 ГОДИНЕ 

 
 

ЗВОРНИК , 
ЈАСЕНИЦА , 

 
КОД ДОМА 
КУЛТУРЕ 

СПОМЕНИК ЈЕ 
ИЗГРАЂЕН 

2001 ГОДИНЕ 
 

ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМЕНИКА ИЗН. 

18.000 К.М. 

К.П. БР. 
1255/4 

КО. СКОЧИЋ 
, 

ПЛ. БР. 
2462/1, 

СПОМЕНИК ЈЕ  ПОСВЕЋЕН 
ПОГИНУЛИМБОРЦИМА 

ИЗ ОДБР. ОТАЏБИНСКОГ 
РАТА Р.С. , СА ПОДРУЧЈА 
М. ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАСЕНИЦА 

НАПОМЕНА : 
 

СПОМЕНИК ЈЕ У 
ДОБРОМ 
СТАЊУ . 

6.  

 
 
 

СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

 
 
 

СПОМЕН ПЛОЧА 
ПОСВЕЋЕНА СВИМ 

ЖРТВАМА 
ПОГИНУЛИМ  У 

ОДБРАМБ- ОТАЏБ. 
РАТУ  Р.  СРПСКЕ  ОД 
1992 - 1995 ГОДИНЕ, 

СА БИСТОМ ПОСВЕЋ. 
НАРЕДН. ХЕРОЈУ,  

ТАК. 
ИЗ ОДБР.- 

ОТАЏБИНСК. 
РАТА  Р. СРПСКЕ 

 
 

ЗВОРНИК , 
КИСЕЉАК , 

 
 

СПОМЕН ПЛОЧА 
СА БИСТОМ 

НАЛАЗИ СЕ НА 
ИЗВОРИШТУ 

КИСЕЉАК 

СПОМЕН ПЛОЧА СА 
БИСТОМ ЈЕ 

ИЗГРАЂЕНА  ЈЕ 
1996/97 ГОД. 

 
ВРИЈЕДНОСТ 

СПОМЕН ПЛОЧЕ СА 
БИСТОМ ИЗН. 4.700 

К.М. 

 
К.П. БР. 
483/1, 
К.О. 

ВИТИНИЦА 
П.Л. БР. 65/3, 

 

СПОМЕН 
ПЛОЧАПОСВЕЋЕНА                                  

ЈЕ СВИМ ЖРТВАМА ИЗ 
ПЕРИОДА ОД 1992 - 1995 
ГОД. , КАКО ПОГ. БОР. ИЗ 
ОДБР. - ОТАЏБ. РАТА Р. С. 

ТАКО И ЦЖР ИЗ 
ПОМЕНУТОГ ПЕРИОДА , А 

БИСТА ЈЕ ПОСВЕЋ. БОРЦУ 
ВРС ДРАГАНУ 

МИЛИЋЕВИЋУ - МРГИ 

 
НАПОМЕНА : 

 
СПОМЕН ПЛОЧА 
СА БИСТОМ ЈЕ У  
ДОБРОМ СТАЊУ . 

 
 

7. 
 

СПОМЕНИК 
 
 

СПОМЕНИК  ИЗ 
ИЗ ОДБР. - ОТАЏБ. 

РАТА Р.С , ОД 1992 - 
1995 

ГОДИНЕ 

ЗВОРНИК, 
СКОЧИЋ , 

 
ИСТИ СЕ НАЛ. 

КОД ДОМА 
КУЛТУРЕ У 
СКОЧИЋУ 

СПОМЕНИК ЈЕ 
ИЗГРАЂЕН 

2000 ГОДИНЕ 
 

ВРИЈ. СПОМЕН. 
ЈЕ 11.000 КМ. 

К.П. 7735 /3 
К.О. 

СКОЧИЋ 
П.Л. БР. 
1146/1 

СПОМЕНИК ЈЕ ПОСВЕЋЕН 
ЗА 8  ПОГ. БОРАЦА   ИЗ 

ОДБРАМБЕНО- 
ОТАЏБИНСКОГ РАТА Р. 
СРПСКЕ,  СА ПОДРУЧЈА 

М.З. СКОЧИЋ 

 
НАПОМЕНА : 

 
СПОМЕНИК ЈЕ 

ОКРЊЕН И 
ПОТРЕБНО 

РЕНОВИРАЊЕ 
ИСТОГ . 

8. 
 

СПОМЕНИК 
 
 
 

СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

СПОМЕНИК ИЗ 
НОР - А, ОД 

1941 - 1945 ГОДИНЕ 
 
 

СПОМЕН  ПЛОЧА - 
КОСТУРНИЦА , 

ТАКОЂЕ ИЗ НОР - А, 
OД 1941 - 1945 

ГОДИНЕ 
 

ЗВОРНИК , 
КОЗЛУК 

 
СПОМ. СЕ НАЛ. 
ИЗМ. Д. КУЛТ. И 
О.Ш. У  КОЗЛУКУ 

 
СП. ПЛОЧА СЕ 
НАЛАЗИ КОД 
ИЗВОРИШТА 
„ВИТИНКЕ“ 
КИСЕЉАК 

СПОМЕНИК ЈЕ 
ИЗГР. 1953 ГОД 

ВРИЈ. СПОМ. ИЗН. 
12.000 К.М. 

 
СП. ПЛОЧА - 

КОСТУРНИЦА 
ИЗГРАЂЕНА ЈЕ 1960 

ГОДИНЕ 
 

ВРИЈ. СП. ПЛОЧЕ, 
КОСТУРНИЦЕ , ИЗН.   

5.000. К.М. 

К.П. БР. 
1742/1 

К.О. КОЗЛУК,  
П.Л. БР. 
106/16, 

 
 

К.П. БР. 1746 
, КО. 

КОЗЛУК, ПЛ. 
БР. 102/3 . 

СПОМЕНИК  ИЗ НОР - А  
ПОСВЕЋ. ЈЕ  ЗА 125  

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА НОР- 
А,   ПОГИН. КАО БОРЦИ 

ДРУГЕ АРМИЈЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ ,  КР. 1944 И 

1945 ГОД. ПОД КОМАНД. 
ГЕНЕРАЛАЈНА, КОСТЕ 

ПОПОВИЋА. 
 

СПОМЕН ПЛОЧА -  
КОСТУРНИЦА ПОСВЕЋЕНА  

ЈЕ ТАКОЂЕ ЗА 68 
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА  НОР - 

a 

НАПОМЕНА: 
 

ПОТРЕБНА ЈЕ 
КОМПЛЕТНА  

РЕСТАУРАЦИЈА 
СПОМЕН ПЛОЧЕ 
КОД ИЗВОРИШТА 

„ВИТИНКА“ 
КИСЕЉАК . 

 
 

 
 

9. 
 
 

ЗАЈЕДНИЧКИ   
СПОМЕНИК 

 

ЗАЈ. СПОМЕНИК ИЗ 
НОР-А , ОД 1941 - 

1945 ГОДИНЕ, КАО И  
ОДБР.- ОТАЏ. РАТА  

Р. СРПСКЕ,  ОД 1992 - 
1995  ГОДИНЕ 

ЗВОРНИК , 
ТАБАНЦИ , 

 
КОД ДОМА 
КУЛТУРЕ 

 

СПОМЕНИК 
ЈЕ ИЗГРАЂЕН  
1998/1999 ГОД. 

 
ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМЕНИКА 

ИЗНОСИ 3.000 К.М. 

 
К..П. БР. 

2597 
КО. 

ТАБАНЦИ , 
ПЛ. БР. 31/2, 

СПОМЕНИК ЈЕ ПОСВЕЋЕН 
КАКО ЗА ПОГ. БОР. НОР - А , 
ТАКО И ЗА  ПОГ. БОРЦЕ  ИЗ 

ОДБРАМБЕНО -
ОТАЏБИНСКОГ    РАТА 
РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ 

НАПОМЕНА : 
 

СПОМЕНИК  ЈЕ 
ИЗГРАЂЕН 

ДОНАЦИЈАМА , А 
НАЛАЗИ СЕ У 

ДОБРОМ  СТАЊУ . 
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Р/Б 

ВРСТА, 
СПОМЕНИКA 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

 
 

НАЗИВ СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА 

ОПШТИНА, 
МЈЕСТО И 

АДРЕСА ГДЈЕ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ  СПОМЕН 

ОБИЉ. НАЛАЗИ 

ГОДИНА ИЗГР. 
И  ПРОЦ..ВРИЈ. 

СПОМЕНИКА ИЛИ 
СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈA 

ОСНОВ ЗА 
УПИС  У 

РЕГИСТАР 
СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА 

(ДОНОСИЛАЦ, 
БРОЈ И 
ДАТУМ 

ОДЛУКЕ ) 

ПОДАЦИ О 
КАТАСТ. 

ПАРЦЕЛИ 
НА КОЈОЈ 

СЕ НАЛАЗИ 
СПОМЕНИК 
ИЛИ СПОМ. 
ОБИЉЕЖЈЕ 

САЖЕТ ОПИС О 
ОСНОВНИМ 

ОДЛИКАМА СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА 

 

САЖЕТ ОПИС 
СТАЊА У КОЈЕМ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ СПОМЕН 

ОБИЉ. НАЛАЗИ 
 

- НАПОМЕНА - 

10. 
СПОМЕНИК 
СП 
 

СПОМЕНИК ИЗ 
ИЗ ОДБРАМ.- ОТАЏБ. 
РАТА Р. С., ОД 
1992 - 1995 ГОДИНЕ 

ЗВОРНИК , 
ЕКОНОМИЈА, 
НА УЛАЗУ У 
У НАСЕЉЕ 

СПОМЕНИК ЈЕ 
ИЗГР. 2005 ГОДИНЕ 
 
ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМЕНИКА   
ИЗНОСИ  50.000 К.М. 

 
 
 
 
OДЛУКА СО -е 
ЗВОРНИК, БР : 
01022 - 9/14 
ОД 30.01.2014 
ГОД. 
 
 
 
 
 

К..П. БР. 
5179 /1  КО. 
ЗВОРНИК , 
ПЛ. БР. 
323/180 

СПОМЕНИК ЈЕ ПОСВЕЋЕН 
ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА ИЗ 
ОДБРАМБЕНО - ОТАЏ. РАТА 
Р.С., ТЈ. БОРЦИМА ЧЕТЕ 
БРНИЦА 
 
СПОМЕНИК ЈЕ У ОБЛИКУ 
КРСТА, ВИСОК 6 М , А 
ШИРОК 4,5 М , УНУТРА СУ 
УЦРТАНЕ ГРАН. Р.С. И 
ФИГУРЕ ЉУДИ У КОЛОНИ .  

НАПОМЕНА : 
 
ПОТРЕБНО ЈЕ 
ФАРБОМ 
ПРЕШПРИЦАТИ 
СПОМЕНИК, 
ОБЗИРОМ ДА ЈЕ 
ПОЦРНИО УСЉЕД 
ВРЕМЕНСКИХ  
НЕПОГОДА. 
 

11. 
 

СПОМЕНИК 
 
 
 
 
СПОМЕНИК 

 
 
ЈЕДАН  СПОМЕНИК 
ИЗ  НОР-a  , ОД 
1941 - 1945 ГОДИНЕ, 
 
 
ДРУГИ СПОМЕНИК ИЗ 
ОДБРАМ.- ОТАЏБ. 
РАТА Р.С., ОД 1992 – 
1995 ГОДИНЕ 
 

ЗВОРНИК , 
ПЕТКОВЦИ , 
 
 
 
ОБА 
СПОМЕНИКА 
СЕ НАЛАЗЕ КОД 
ДОМА КУЛТУРЕ 

СПОМЕНИК ИЗ НОР 
- А ИЗГРАЂ. ЈЕ 1964 
ГОД 
 
ВРИЈЕДНОСТ  
СПОМЕНИКА  ИЗ 
НОР - А ИЗНОСИ  
10.000 К.М. 

 

СПОМЕНИК ИЗ 
ОДБР.- ОТАЏБИН. 
РАТА Р.С. ИЗГР. ЈЕ 
2.000 ГОД. 

 

ВРИЈЕДН. СПОМЕН.  
ИЗН. 12.000 К.М. 

К.П. БР. 3132 
КО. ШЕТИЋИ 
, 
П.Л. БР. 
1408/0, 

СПОМЕНИК ИЗ НОР - А ,  
ПОСВЕЋЕН ЈЕ ЗА 36 
ПОГИНУЛИХ   И 
 САХРАЊЕНИХ БОРАЦА 
НОР-А, А СПОМЕНИК ИЗ 
ОДБРАМБЕНО - ОТАЏБ. 
РАТА Р.С. ПОСВЕЋЕН ЈЕ ЗА 
9  ПОГИНУЛИХ БОРАЦА СА 
ПОДРУЧЈА МЈЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ПЕТКОВЦИ. 
 

НАПОМЕНА : 
 
 
СПОМЕНИЦИ СЕ 
НАЛАЗЕ У 
ЗАПУШТАНОМ 
СТАЊУ . 
 
 
 

12. 

 
 
 
ЗАЈЕДНИЧКИ 
СПОМЕНИК 
 
 

ЗАЈЕДНИЧКИ СПОМ. 
ЗА ПОГ. БОРЦЕ ИЗ 
НОР-А ,ОД 1941- 1945 
ГОД. 
КАО И ЗА ПОГИНУЛЕ 
БОРЦЕ И ЦЖР ИЗ 
ОДБРАМ. - ОТАЏ. 
РАТА Р.С., ОД 1992 - 
1995 ГОДИНЕ 

ЗВОРНИК , 
ШЕТИЋИ 
 
КОД ДОМА 
КУЛТУРЕ 
 

ЗАЈЕДНИЧКИ 
СПОМЕНИК 
ИЗГРАЂЕН ЈЕ 2005 
ГОДИНЕ 
 
ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМЕНИКА 
ИЗНОСИ 20.000 К.М. 

К..П. БР. 
4623 
КО. ШЕТИЋИ 
П.Л. БР. 
103/4, 

ЗАЈЕДНИЧКИ СПОМЕНИК 
ПОСВ. ЈЕ ЗА 21 БОРЦА НОР 
- А , КАО И  ЗА ПОГ. БОРЦЕ 
И ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ  РАТА  
ИЗ ОДБРАМБЕНО –ОТАЏ. 
РАТА  Р.СРПСКЕ 

НАПОМЕНА : 
 
 
СПОМЕНИК ЈЕ У 
ДОБРОМ СТАЊУ 

13. 
 

 
 
СПОМЕНИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈE 
 
 
 
СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 
 
 

 
 
СПОМЕНИК ИЗ НОР - 
А, ОД 1941 - 1945 
ГОДИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПОМЕН ОБИЉЕЖЈЕ 
ИЗ НОР - А, ОД 
1941 - 1945 ГОДИНЕ 
 
 
 
СПОМЕН БИСТА 
ИЗ НОР - А, ОД 
1941 - 1945 ГОДИНЕ 
 

 
 
ЗВОРНИК , 
ДРИЊАЧА , 
 
СПОМЕНИК СЕ 
НАЛАЗИ  КОД 
СПОМЕН ДОМА 
У ДРИЊАЧИ , 
 
 
 
 
СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ  СЕ  
НАЛАЗИ ПОРЕД 
ФУДБАЛСКОГ  
ИГРАЛИШТА 
 
 
 
СПОМЕН БИСТА 
ПОСВЕЋЕНА 
НАРОДНОМ 
ХЕР.СВЕТОЗАРУ 
ВУКОВИЋУ - 
ЗАРКУ ПОСТАВ.  
ЈЕ ИСПР.  О.Ш. У 
ДРИЊАЧИ. 

СПОМЕНИК У 
ДРИЊАЧИ , 
ИЗГРАЂ. ЈЕ 1979 
ГОДИНЕ . 
 
ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМЕНИКА 
ИЗНОСИ 12. 000 К.М. 
 
 
 
СПОМЕН  ОБИЉ. 
ИЗ НОР- А ПОДИГ.  
ЈЕ 1991 ГОД., УОЧИ 
САМОГ РАТА 
 
 
 
 
 
 
СПОМЕН  БИСТА 
НАРОДНОМ ХЕРОЈУ 
ПОДИГН. 
ЈЕ 1973 ГОДИНЕ 
 

OДЛУКА СО -е 
ЗВОРНИК, БР : 
01022 - 9/14 
ОД 30.01.2014 
ГОД. 
 

 
 
К.П. БР. 
13203/1и 
13203/2 
К.О. 
КАМЕНИЦА , 
ПЛ. БР. 
2632/0 , 
 
 
 
 
 
 
К.П. БР. 
13711/1 
К.О. 
КАМЕНИЦА, 
П.Л. БР. 
298/6 
 
 
К..П. БР. 
13207 К.О. 
КАМЕНИЦА, 
П.Л. БР. 
290/1, 
 

СПОМЕНИК ИЗ НОР - А , 
ПОСВ. ЈЕ У ЗНАК СЈЕЋАЊА  
ЗА 218  ПОГИНУЛИХ 
БОРАЦА , СРПСКИХ 
УСТАНИЧКИХ СНАГА 
ТАДАШЊЕ ОПШТИНЕ  
ДРИЊАЧА ,   КАО И СПОМ. 
ДОМ КОЈИ ЈЕ ПОСВЕЋЕН  У 
ЗНАК СЈЕЋ. ФОРМИРАЊА  II 
ПРОЛЕТ. БАТАЉОНА  VI - 
ТЕ ИСТ.- БОС. БРИГАДЕ , 
ФОРМИР. ДАНА, 02.08. 1942 
ГОДИНЕ, КОЈА ЈЕ ДАЛА 54 
НАРОДНА ХЕРОЈА 
ЈУГОСЛАВИЈЕ, А 26 
БОРАЦА БРИГАДЕ 
УНАПРИЈЕЂЕНО ЈЕ У ЧИН 
ГЕНЕРАЛА ЈНА . 
 
СПОМЕН  ОБИЉЕЖЈЕ ИЗ 
НОР-А,  ИЗГРАЂЕНО ЈЕ 
01.09.1991 ГОД. САМО У 
ОБЛИКУ БЕТОНСКОГ СТУБА 
, А ПОСВ. ЈЕ У ЗНАК 
СЈЕЋАЊА ПОСТРАДАЛИМ  
У   II СВЈЕТСКОМ РАТУ . 
 
ПОМЕН БИСТА 
ПОСВЕЋЕНА ЈЕ НАРОДНОМ 
ХЕРОЈУ СВЕТОЗАРУ 
ВУКОВИЋУ - ЗАРКУ, КОЈИ 
ЈЕ 
ПОГИНУО 1944 ГОДИНЕ 

НАПОМЕНА: 
 
СПОМЕНИК И 
СПОМЕН ДОМ ИЗ 
НОР -  А СУ У 
ВЕОМА  ЛОШЕМ 
СТАЊУ , СТОГА ЈЕ 
ПОТРЕБНО 
ИЗВРШИТИ 
РЕНОВИРАЊЕ 
ИСТИХ. 
 
 
 
 
 
 
 
СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ  ИЗ 
НОР-a  ПОТРЕБНО 
ЈЕ   ДАЉЕ  
ДОГРАДИТИ. 
 
 
 
 
 
СПОМЕН БИСТА ЈЕ 
У ДОБРОМ   
СТАЊУ. 
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Р/Б 

ВРСТА, 
СПОМЕНИКA 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

 
 

НАЗИВ СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА 

ОПШТИНА, 
МЈЕСТО И 

АДРЕСА ГДЈЕ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ  СПОМЕН 

ОБИЉ. НАЛАЗИ 

ГОДИНА ИЗГР. 
И  ПРОЦ..ВРИЈ. 

СПОМЕНИКА ИЛИ 
СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈA 

ОСНОВ ЗА 
УПИС  У 

РЕГИСТАР 
СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА 

(ДОНОСИЛАЦ, 
БРОЈ И 
ДАТУМ 

ОДЛУКЕ ) 

ПОДАЦИ О 
КАТАСТ. 

ПАРЦЕЛИ 
НА КОЈОЈ 

СЕ НАЛАЗИ 
СПОМЕНИК 
ИЛИ СПОМ. 
ОБИЉЕЖЈЕ 

САЖЕТ ОПИС О 
ОСНОВНИМ 

ОДЛИКАМА СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА 

 

САЖЕТ ОПИС 
СТАЊА У КОЈЕМ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ СПОМЕН 

ОБИЉ. НАЛАЗИ 
 

- НАПОМЕНА - 

14. 
 

 
ДВА 

СПОМЕНИКА 

ОБА СПОМЕНИКА  СУ 
ИЗ ОДБРАМБЕНО - 

ОТАЏБИНСКОГ  РАТА 
Р.С., ОД 1992 - 1995 

ГОДИНЕ 
 
 
 

ЗВОРНИК, 
ЂЕВАЊЕ , 

 
МЈЕСТО 

KРУШКЕ , 
 
 

ПРВИ СПОМЕНИК 
ЈЕ ИЗГРАЂЕН2005 

ГОД 
 

ВРИЈЕДНОСТ                                                                                                                                                                                                                                                                                    
СПОМЕНИКА  

ИЗНОСИ 15.000 К.М. 
 

ДРУГИ СПОМЕНИК 
ИЗРАЂЕН ЈЕ 2010 

ГОДИНЕ 
 

ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМЕНИКА    

ИЗНОСИ 2.000 К.М 

OДЛУКА СО -е 
ЗВОРНИК, БР : 

01022 - 9/14 
ОД 30.01.2014 

ГОД. 
 

К.П. БР. 4238 
, 

КО. 
КАМЕНИЦА 

ПЛ. БР. 296/3 
, 

 

ПРВИ СПОМЕНИК 
ПОСВЕЋЕН ЈЕ ЗА 20 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА ИЗ 
ОДБРАМБЕНО – ОТАЏ.  

РАТА Р.С., СА ПОДРУЧЈА 
М.З. ЂЕВАЊЕ . 

 

ДРУГИ СПОМЕНИК  
ПОСВЕЋЕН ЈЕ ЗА 126 

УБИЈЕНИХ БОРАЦА ИЗ 
ОДБРАМБ.- ОТАЏБИНСКОГ 

РАТА Р.С. , НА 
ГЛОЂАНСКОМ БРДУ, ДАНА , 

06.11.1992 ГОДИНЕ . 

НАПОМЕНА : 
 

ОБА СПОМЕНИКА 
СЕ НАЛАЗЕ У 

НЕПОСРЕДНОЈ 
БЛИЗИНИ , ЈЕДАН 
ПОРЕД ДРУГОГ И 

ИСТИ СУ У 
ДОБРОМ СТАЊУ . 

15. 
 СПОМЕНИК 

СПОМЕНИК. ИЗ НОР - 
А,  ОД 1941 -  1945 

ГОДИНЕ 
 
 

ЗВОРНИК , 
ЛИЈЕШАЊ , 

 
СПОМЕНИК СЕ 
НАЛАЗИ У ШК. 

ДВОРИШТУ 

СПОМЕНИК ЈЕ 
ИЗГРAЂЕН 

11.09.1983 ГОДИНЕ 

К.П. БР. 
11136/1 КО. 
КАМЕНИЦА 

П.Л. БР. 
292/1, 

 

СПОМЕНИК  ЈЕ ПОСВЕЋЕН 
ЗА 25 ПОГИНУЛИХ И 

САХРАЊ. БОРАЦА  НОР- А ,  
УЧЕСНИКАИСТОЧ. - БОСАН. 

И СРБИЈАНС. БРИГАДА 
ПОГИНУЛИХ НА ПОДРУЧЈУ 

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЛИЈЕШАЊ . 

НАПОМЕНА : 
 

СПОМЕНИК ЈЕ У 
ПРОСЈЕЧНОМ 

СТАЊУ . 
 
 

16. ЗАЈЕДНИЧКИ 
СПОМЕНИК 

ЗАЈЕДНИЧКИ СПОМ. 
ПОСВЕЋЕН 
ПОГИНУЛИМ 
БОРЦИМА И ЦЖР ИЗ 
НОР - А, ОД 1941 - 
1945 ГОДИНЕ , КАО И 
ПОГИНУЛИМ 
БОРЦИМА И  ЦЖР ИЗ 
ОДБРАМ. ОТАЏБИНС. 
РАТА , ОД 1992 - 1995 
ГОДИНЕ 

ЗВОРНИК , 
Г. ГРБАВЦИ 

 
КОД 

ФУДБАЛСКОГ 
ИГРАЛИШТА 

ИЗГРАДЊА 
ЗАЈЕДНИЧКОГ  
СПОМЕНИКА 
ЗАПОЧЕТА ЈЕ 
2012 ГОДИНЕ 

 
ВРИЈЕДНОСТ 

ДОСАДАШЊИХ 
РАДОВА  ИЗНОСИ 

20.000 К.М. 

К.П. БР. 
2093/3 

К.О. 
ГРБАВЦИ 
П.Л. БР. 
102/4,. 

ЗАЈЕДНИЧКИ СПОМЕНИК 
ПОСВЕЋ. ЈЕ ЗА 117  

ПОГИНУЛИХ И  САХРАЊ. 
БОРАЦА НОР - А , 

ПРИПАДНИКА  РАЗНИХ 
ПАРТИЗ. ЈЕДИН. КАО И 
ЦЖР. КАКО ИЗ НОР - А, 
ТАКО  И ПОГИН. БОР. И 

ЦЖР. ИЗ ОДБРАМБ. - 
ОТАЏБИН.  РАТА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

НАПОМЕНА : 
 

СПОМЕНИК ЈЕ 
ЈОШ УВИЈЕК У 
ИЗГРАДЊИ . 

ИЗГРАЂЕНА СУ 3 
(ТРИ) КРИЛА 

СПОМЕНИКА  И 
ПЛОЧА . 

ПОТРЕБНО ЈЕ 
ШТО ПРИЈЕ 
ЗАВРШИТИ 
СПОМЕНИК. 

17.  
СПОМЕНИК 

 
 

СПОМЕНИК ИЗ 
ОДБРАМБЕНО –
ОТАЏ. РАТА Р.С.,  ОД 
1992 - 1995 ГОДИНЕ 

ЗВОРНИК , 
КИТОВНИЦЕ, 

 
СПОМЕНИК СЕ 

НАЛАЗИ 
ИСПРЕД ДОМА 

КУЛТУРЕ И 
ИГРАЛИШТА 

СПОМЕНИК ЈЕ 
ИЗГРАЂЕН 

2001 ГОДИНЕ , 
 

ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМЕНИКА ИЗН. 

15. 000 К.М. 

К.П. БР. 3622 
К.О 

ГРБАВЦИ 
П.Л. БР. 97/0. 

СПОМЕНИК ЈЕ  ПОСВЕЋЕН 
ЗА 10 ПОГИНУЛИХ  БОРАЦА 

ИЗ ОДБРАМБ. - 
ОТАЏБИНСКОГ  РАТА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 
ПЕРИОДУ ИЗ 1992 - 1995 
ГОДИНЕ СА ПОДРУЧЈА 
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

КИТОВНИЦЕ 

НАПОМЕНА : 
 

НЕДОВРШЕНА ЈЕ 
ОГРАДА И ПРИЛАЗ 

СПОМЕНИКУ. 

18. 
 

СПОМЕНИК 
. 
 

СПОМЕНИК СА 
СПОМЕН ПЛОЧОМ  

ИЗ  НОР - А,  ОД 1941 
- 1945 ГОДИНЕ 

ЗВОРНИК , 
ОРАОВАЦ , 

 
ИСПРЕД О.Ш. 

 

СПОМЕНИК 
СА СПОМЕН 

ПЛОЧОМ ИЗГРАЂ. 
ЈЕ 1956 ГОДИНЕ 

 
ВРИЈЕДНОСТ 

СПОМЕНИКА ИЗН. 
5.000,00 К.М. 

К.П. 1112 
К.О. 

ГЛУМИНА , 
ПЛ. БР. 93/3 

СПОМЕНИК ЈЕ ПОСВЕЋЕН 
ЗА 123  ПОГИНУЛА И У 

КОСТУРН. САХРАЊЕНА 
БОРЦА НОР - А, 

МЈЕШТАНИНА  ОРАОВЦА , 
А У ЧИЈЕМ СЕ СКЛОПУ  

НАЛАЗИ  И СП. ПЛОЧА ЗА 5 
ПОГИНУЛИХ   БОРАЦА ИЗ  

Г. МИЛАНОВЦА, 
ПРИПАДНИКА НОУ 

ДИВИЗИЈЕ . 

НАПОМЕНА : 
 

СПОМЕНИК ЈЕ У 
ЛОШЕМ СТАЊУ ,  

ОБЗИРОМ ДА 
СУ ПОЈЕДИНИ 

ДИЈЕЛОВИ 
СПОМЕНИКА 

ПОЧЕЛИ ДА СЕ 
УРУШАВАЈУ . 
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Р/Б 

ВРСТА, 
СПОМЕНИКA 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

 
 

НАЗИВ СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА 

ОПШТИНА, 
МЈЕСТО И 

АДРЕСА ГДЈЕ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ  СПОМЕН 

ОБИЉ. НАЛАЗИ 

ГОДИНА ИЗГР. 
И  ПРОЦ..ВРИЈ. 

СПОМЕНИКА ИЛИ 
СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈA 

ОСНОВ ЗА 
УПИС  У 

РЕГИСТАР 
СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА 

(ДОНОСИЛАЦ, 
БРОЈ И 
ДАТУМ 

ОДЛУКЕ ) 

ПОДАЦИ О 
КАТАСТ. 

ПАРЦЕЛИ 
НА КОЈОЈ 

СЕ НАЛАЗИ 
СПОМЕНИК 
ИЛИ СПОМ. 
ОБИЉЕЖЈЕ 

САЖЕТ ОПИС О 
ОСНОВНИМ 

ОДЛИКАМА СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА 

 

САЖЕТ ОПИС 
СТАЊА У КОЈЕМ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ СПОМЕН 

ОБИЉ. НАЛАЗИ 
 

- НАПОМЕНА - 

19.  
 
 
 

СПОМЕНИК 
 

СПОМЕНИК „ 
„ШЋЕМЛИЈА“  ИЗ 

ИЗ ОДБРАМБ.- 
ОТАЏБ. РАТА Р.С. ,ОД 

1992 - 1995 ГОД. 
 

ЗВОРНИК , 
ШЋЕМЛИЈА, 

 
БРДО ГЛАВИЦА 

СПОМЕНИК ЈЕ 
ИЗГРАЂЕН 

2.000/2001 ГОДИНЕ 
 

ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМЕНИКА 

ИЗНОСИ 
23.268,00 К.М. 

OДЛУКА СО -e 
ЗВОРНИК, БР : 

01022 - 9/14 
ОД 30.01.2014 

ГОД. 
 

К.П. БР. 8690 
К.О. 

ЗВОРНИК , 
П.Л. БР. 
320/49 

СПОМЕНИК ЈЕ ПОСВЕЋЕН 
ЗА 11 ПОГИНУЛИХ БОРАЦА 
ИЗ ОДБР. -ОТАЏБИНСКОГ 
РАТА Р.С. СА ПОДРУЧЈА 

М.З.  ШЋЕМЛИЈА . 
СПОМЕНИК ЈЕ ИЗГР. У 

ОБЛИКУ ДВОГЛАВОГ ОРЛА 
СА 11 СЛИКА ПОГИНУЛИХ 

БОРАЦА ОДБРАМБ.- 
ОТАЏБИНСКОГ  РАТА  НА 

ПРСИМА ОРЛА . 

НАПОМЕНА : 
 

ПОТРЕБНО ЈЕ 
ИЗВРШИТИ 

ПРЕМАЗИВАЊЕ 
БИСТЕ 

ДВОГЛАВОГ ОРЛА . 

20А. 
 
 
 
 
 

20Б. 
 

СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

 
 
 
 
 

СПОМЕНИК 
 

 
 
 

СПОМЕН ПЛОЧА - 
КОСТУРНИЦА ИЗ НОР 

- А , ОД 1941 - 1945 
ГОДИНЕ 

 
 
 

СПОМЕНИК ИЗ 
ОДБР.- ОТАЏБИН. 

РАТА Р.С., ОД 1992  - 
1995 ГОДИНЕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЗВОРНИК, 
 

ЦЕНТРАЛНИ 
ПЛАТО ГРАДС. 

ТРГА У 
ЗВОРНИКУ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

СПОМЕН ПЛОЧА - 
КОСТУРНИЦА , 
ПОДИГНУТА  ЈЕ 

1983 ГОДИНЕ 
 
 
 

ЦЕНТРАЛНИ 
СПОМЕНИК 

ИЗГРАЂЕН ЈЕ    
2005 ГОДИНЕ 

 
ВРИЈЕДНОСТ  
СПОМЕНИКА 

ИЗНОСИ 215.000 
К.М. 

 
 

К.П. БР. 1330  
К.О. 

ЗВОРНИК 
ГРАД,  ПЛ. 
БР. 268/18, 

 

СПОМЕН КОМПЛЕКС ЧИНЕ : 
 

СПОМЕН ПЛОЧА - 
КОСТУРНИЦА , ИЗ НОР - А, 

ГДЈЕ СУ САХАЊЕНИ 
ПОСМРТНИ ОСТАЦИ  75 

ПОГИН. БОРАЦА,  
ПРИПАДНИКА ПРВЕ  

ПРОЛЕТЕРСКЕ ДИВИЗИЈЕ, 
МЕЂУ КОЈИМА ЈЕ БИО И 

НАРОДНИ ХЕРОЈ „ ФИЛИП 
К. ФИЋА“ . 

 
ЦЕНТРАЛНИ СПОМЕНИК 

ПОСВЕЋЕН ЈЕ СВИМ ПОГ. 
БОРЦ. ИЗ ОДБР.- ОТАЏБ. 

РАТА Р. С. , КАКО СА 
ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ  
ЗВОРНИК ТАКО И СА 
ПОДРУЧЈА  ДРУГИХ 
ОПШТИНА  КОЈЕ СУ 

ПРИСТИГЛЕ НА ПОДРУЧЈЕ 
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК . 

 

НАПОМЕНА : 
 
 

ПОТРЕБНО ЈЕ 
ИЗВРШИТИ 

РЕНОВИРАЊЕ 
КОМПЛЕТ. 
СПОМЕН 

КОМЛЕКСА , КАКО 
ИЗ НОР-А, ТАКО И 
СПОМЕНИКА ИЗ 

ОДБРАМБ. - 
ОТАЏБ. РАТА , А 

ЗА ТО  СУ  
ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА У 
ИЗНОСУ ОД 20.000 

К.М. 

 
 
 

20.Ц. 
 
 
 

 

 
 
 

СПОМЕНИК 
 
 
 

СПОМЕНИК. ИЗ НОР-а 
, ОД  1941 - 1945 

ГОДИНЕ 

 
 
 
 
 
 

ЗВОРНИК , 
 

У ПАРКУ 
КОД БИВШЕГ 
ХОТ.  „ДРИНА“ 

 
 
 
 
 
 

 

СПОМЕНИК 
ПОСВЕЋЕН НАР. 

ХЕРОЈУ „ФИЛИПУ К. 
ФИЋИ „ ПОДИГНУТ  

ЈЕ 1963 ГОДИНЕ 
 

К.П. БР. 
1390/1,  К.О.  

ЗВОРНIK 
ГРАД,  П.Л. 
БР. 268/18, 

 

СПОМЕНИК ИЗГРАЂЕН У 
ОБЛ. СТАТУЕ , ПОСВЕЋЕН 

НАРОД. ХЕРОЈУ ФИЛИПУ  К. 
- ФИЋИ , КОМЕС. ПРВЕ 

ПРОЛЕТ. ДИВИЗ., КОЈИ ЈЕ 
ПРОГЛ. ЗА НАР. ХЕРОЈА 25. 

09.1944 ГОДИНЕ . 
СПОМЕНИК ЈЕ ОД БРОНЗЕ 
У ПРИРОДНОЈ ВЕЛИЧИНИ. 
ДО 1998 ГОД. МОСТ КОЈИ 

СПАЈА ЗВОРНИК СА М. 
ЗВОРНИКОМ  У СРБИЈИ 

НОСИО ЈЕ ЊЕГ. ИМЕ ,  КАО 
И УЛИЦА ОД МОСТА ДО 
ИЗЛАЗА  ИЗ ЗВОРНИКА . 

НАПОМЕНА : 
 

СПОМЕНИК ЈЕ У 
ДОБРОМ СТАЊУ. 
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СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈA ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО - ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

НА ПОСЕБНИМ ЛОКАЦИЈАМА ИЗ ПЕРИОДА ОД 1992 - 1995 ГОДИНЕ 

Р/Б 

 
ВРСТА, 

СПОМЕНИК 
ИЛИ  СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

НАЗИВ СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖJA 

 
ОПШТИНА, 

MЈЕСТО 
И АДРЕСА ГДЈЕ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ  СПОМЕН  

ОБИЉ. НАЛАЗИ 
 

 
ГОДИНА 

ИЗГРАДЊЕ 
И  ПРОЦИЈЕЊ. 
ВРИЈЕДНОСТ 

СПОМЕНИКА  ИЛИ 
СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈА 
 

ОСНОВ ЗА 
УПИС У 

РЕГИСТАР 
СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН  
ОБИЉЕЖЈА 

(ДОНOСИЛАЦ,  
БРОЈ И 
ДАТУМ 

ОДЛУКЕ) 

ПОДАЦИ О 
КАТАСТАРС

КОЈ 
ПАРЦЕЛИ 
НА КОЈОЈ 

СЕ НАЛАЗИ  
СПОМЕНИК 

ИЛИ 
СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈЕ 

САЖЕТ ОПИС 
 О ОСНОВНИМ ОДЛЛИКАМА 
СПОМЕНИКА  ИЛИ СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈА 

САЖЕТ ОПИС 
СТАЊА У КОЈЕМ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ СПОМЕН  

ОБИЉЕЖ. 
НАЛАЗИ 

22. 

 
 
 
 
 
СПОМЕН   
ОБИЉЕЖЈЕ  
 

 
  
СПОМЕН ПЛОЧЕ  ИЗ 
ОДБР. - ОТАЏБ.  
РАТА Р.С. , ОД 1992 - 
1995 ГОДИНЕ  

  

ЗВОРНИК 
УЛ. ПОДРИЊСКА 
Б.Б. 

 

„ВИТИНКА“ А.Д. 
КОЗЛУК , 

 

СПОМЕН  ПЛОЧЕ 
СЕ НАЛАЗЕ У 
ХОЛУ  ФАБР. „ 
ВИТИНКА“ 

 

СПОМЕН ПЛОЧЕ   
СУ ИЗГРАЂ. 1996 
ГОДИНЕ  
 
 
ВРИЈЕДНОСТ  
СПОМЕН ПЛОЧА  
ИЗНОСИ  500,00 КМ 

 

 
 

ОДЛУКА СО - Е 
ЗВОРНИК , БР: 

01022 - 9/14 
ОД 30.01. 2014 

ГОД. 
 
 

 
 
 
 
К.П. БР. 446 , 
КО КОЗЛУК, 
П.Л. БР. 
1454/3 , 

 
СПОМЕН ПЛОЧЕ СУ  
ПОСВЕЋЕНЕ  ЗА 3 (ТРИ) 
ПОГИНУЛА БОРЦА ИЗ 
ОДБРАМБ.- ОТАЏБИН. РАТА, 
РАДНИКА  ПРЕДУЗЕЋА 
 „ ВИТИНКА“  А.Д.   КОЗЛУК  

 
НАПОМЕНА : 
 
СПОМЕН ПЛOЧЕ  
СУ У ДОБРОМ  
СТАЊУ                                        

Р/Б 

ВРСТА, 
СПОМЕНИКA 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

 
 

НАЗИВ СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА 

ОПШТИНА, 
МЈЕСТО И 

АДРЕСА ГДЈЕ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ  СПОМЕН 

ОБИЉ. НАЛАЗИ 

ГОДИНА ИЗГР. 
И  ПРОЦ..ВРИЈ. 

СПОМЕНИКА ИЛИ 
СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈA 

ОСНОВ ЗА 
УПИС  У 

РЕГИСТАР 
СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА 

(ДОНОСИЛАЦ, 
БРОЈ И 
ДАТУМ 

ОДЛУКЕ ) 

ПОДАЦИ О 
КАТАСТ. 

ПАРЦЕЛИ 
НА КОЈОЈ 

СЕ НАЛАЗИ 
СПОМЕНИК 
ИЛИ СПОМ. 
ОБИЉЕЖЈЕ 

САЖЕТ ОПИС О 
ОСНОВНИМ 

ОДЛИКАМА СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА 

 

САЖЕТ ОПИС 
СТАЊА У КОЈЕМ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ СПОМЕН 

ОБИЉ. НАЛАЗИ 
 

- НАПОМЕНА - 

20 Д.  
СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

СПОМЕН БИСТА 
ИЗ НОР - А , ОД 

1941 - 1945  ГОДИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВОРНИК , 
 

У ПАРКУ КОД 
О.Ш.„СВЕТИ 

САВА“ . 
 
 

СПОМ. БИСТА 
ПОСВЕЋЕНА 
НАР. ХЕРОЈУ 

„МИТРУ Т. УЧИ“ 
 
 

ВРИЈЕДНОСТ  СВИХ 
СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈА  ИЗ  
НОР - А У ЗВОРН.  
ИЗН. 50.000 К.М. 

 
 

OДЛУКА СО-е 
ЗВОРНИК, БР : 

01022 - 9/14 
ОД 30.01.2014 

ГОД. 

К.П. БР.  
1386 , К. О. 
ЗВОРНИК 
ГРАД , П.Л. 
БР.  264/2, 

. СПОМЕН БИСТА 
ПОСВЕЋЕНА  НАРОДН. 
ХЕРОЈУ „МИТРУ Т. УЧИ“ 

ПОСТАВЉЕНА ЈЕ У  ПАРКУ 
КОД  О.Ш.  „ СВ. САВА“  

КОЈА ЈЕ ТАКОЂЕ СВЕ ДО 
1998 ГОДИНЕ  НОСИЛА 

ЊЕГОВО ИМЕ . 
 
 

СПОМЕН БИСТА ЈЕ 
ИЗГРАЂЕНА У БРОНЗАНОЈ 

ФИГУРИ. 

НАПОМЕНА : 
 

СПОМЕН БИСТА ЈЕ  
У ДОБРОМ СТАЊУ, 
АЛИ БИ ТРЕБАЛО 

ПОПРАВИТИ 
ПРИЛАЗ ИСПРЕД 

СПОМЕНИКА  
„ФИЛИПУ К. ФИЋИ“ 

КАО И СПОМЕН  
БИСТЕ  „МИТРУ Т. 

УЧИ“  , ТЕ  
ПОСТАВ. ЛЕГЕНДЕ 

СА УРЕЗАНИМ  
ТЕКСТОМ У ПЛОЧЕ 
ОД МЕРМЕРА ИЛИ 

БРОНЗЕ И 
ОГРАДИТИ ИХ 

НИСКОМ 
МЕТАЛНОМ 
ОГРАДОМ. 

21. СПОМЕНИК 

СПОМЕНИК ИЗ 
ОДБРАМБ. - 
ОТАЏБИНС. 

РАТА Р.С., ОД 
1992 - 1995  ГОДИНЕ 

 

ЗВОРНИК , 
ЦРНИ ВРХ 

СПОМЕНИК 
ЈЕИЗГРАЂЕН 
2010 ГОДИНЕ 

 
ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМЕНИКА 

ИЗНОСИ 3.000  К.М. 

К. П. БР. 
3152 , КО. 

ЦАПАРДЕ , 
П.Л. БР. 
92/10 , 

СПОМЕНИК ЈЕ ПОСВЕЋЕН  
ЗА 11ПОГИНУЛИХ И 

САХРАЊЕНИХ 
ПРИПАДНИКА ВРС, 

ПОЛИЦИЈЕ И ЦИВИЛА,  
КОЈИ СУ ДАНА , 10.09. 1992 

ГОДИНЕ УБИЈЕНИ НА 
ЦРНОМ  ВРХУ .  

НАПОМЕНА : 
 

СПОМЕНИК СЕ 
НАЛАЗИ У 

ДОБРОМ СТАЊУ. 
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Р/Б 

 
ВРСТА, 

СПОМЕНИК 
ИЛИ  СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

НАЗИВ СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖJA 

 
ОПШТИНА, 

MЈЕСТО 
И АДРЕСА ГДЈЕ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ  СПОМЕН  

ОБИЉ. НАЛАЗИ 
 

 
ГОДИНА 

ИЗГРАДЊЕ 
И  ПРОЦИЈЕЊ. 
ВРИЈЕДНОСТ 

СПОМЕНИКА  ИЛИ 
СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈА 
 

ОСНОВ ЗА 
УПИС У 

РЕГИСТАР 
СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН  
ОБИЉЕЖЈА 

(ДОНOСИЛАЦ,  
БРОЈ И 
ДАТУМ 

ОДЛУКЕ) 

ПОДАЦИ О 
КАТАСТАРС

КОЈ 
ПАРЦЕЛИ 
НА КОЈОЈ 

СЕ НАЛАЗИ  
СПОМЕНИК 

ИЛИ 
СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈЕ 

САЖЕТ ОПИС 
 О ОСНОВНИМ ОДЛЛИКАМА 
СПОМЕНИКА  ИЛИ СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈА 

САЖЕТ ОПИС 
СТАЊА У КОЈЕМ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ СПОМЕН  

ОБИЉЕЖ. 
НАЛАЗИ 

 
 
 
 
 
23 

 
  
 
 
СПОМЕН  
ОБИЉЕЖЈЕ  

 
 
 
СП. ПЛОЧЕ ИЗ 
ОДБРАМБЕНО -
ОТАЦБИНСКОГ РАТА 
Р.С., ОД 1992 -1995 
ГОД.  
 

 
 

ЗВОРНИК 
КАРАКАЈ,БР.143 
Е               
„МЕТАЛНО“  А.Д. 
ХОЛДИНГ 

     

СПОМЕН ПЛОЧЕ 
СЕ НАЛАЗЕ У 
ХОЛУ  ЗГР. 
ПРЕДУЗЕЋА 
„МЕТАЛНО“ 

 
 

СПОМЕН ПЛОЧЕ  
СУ ИЗГРАЂЕНЕ 
1996/97 ГОДИНЕ   
 
ВРИЈЕДНОСТ  
СПОМЕН ПЛОЧА  
ИЗНОСИ  3. 000 КМ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ОДЛУКА СО  -е 
ЗВОРНИК , БР: 

01022 - 9/14 
ОД 30.01. 2014 

ГОД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
К.П. 
БР.5329/15 , 
КО ЗВОРНИК 
, УПИС. У 
П.Л. БР. 
2208/11 ,  

 

 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ СУ 
ПОСВЕЋЕНЕ  ЗА 8 (ОСАМ) 
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА ИЗ 
ОДБР.-ОТАЏБИНСКОГ  РАТА 
Р.С.,  РАДНИКА ПРЕДУЗ. 
„МЕТАЛНО „ А.Д. ХОЛДИНГ У 
КАРАКАЈУ 

 
 
НАПОМЕНА : 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ 
СЕ НАЛАЗЕ 
У ДОБРОМ СТАЊУ 
. 

 
 
 
 
24. 
 
 
 

 
 
 
 
СПОМЕН  
ОБИЉЕЖЈЕ  

 
 
 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ ИЗ 
ОДБ.- ОТАЏБ. РАТА  
Р.С., ОД 1992 - 1995  
ГОДИНЕ 

       
ЗВОРНИК , 
КАРАКАЈ 40 Б, 
 
ХОЛДИНГ 
„ДРИНАТРАНС“ 
А.Д. ЗВОРНИК 
      
СПОМЕН ПЛОЧЕ 
СЕ НАЛАЗЕ У 
КРУГУ ПРЕДУЗ. 

 
СПОМЕН  ПЛОЧЕ СУ 
ИЗГРАЂЕНЕ  
И ПОСТ. 1997  
ГОДИНЕ  
 
ВРИЈЕДНОСТ  
СПОМЕН ПЛОЧА 
ИЗН. 5.000 КМ. 

 
 
 
К.П. БР. 
7278/1 
К.О. 
ЗВОРНИК 
П.Л. БР. 
2207/10 ,  

 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ СУ 
ПОСВЕЋЕНЕ  ЗА 10 
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА  
ИЗ ОДБР. - ОТАЏБ.  РАТА  
Р.С, РАДНИКА ПРЕД. „ 
ХОЛДИНГ „ ДРИНАТРАНС“ - 
А.Д.. ЗВОРНИК 
 

 
 
НАПОМЕНА : 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ 
СЕ НАЛАЗЕ У 
ДОБРОМ СТАЊУ. 

25. 

 
 
 
 
СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ  
 
 

 
 
 
СПОМЕН ПЛОЧА 
ИЗ ОДБР.- ОТ. РАТА 
Р.С., ОД 1992   - 1995 
ГОДИНЕ  

    
     ЗВОРНИК 
    КАРАКАЈ Б.Б., 
А.Д.“ЕЛЕК.ДИСТР
-ИБУЦИЈА „   
У ЗГР.ПРЕДУЗЕЋ 

 
СПОМЕН ПЛОЧА ЈЕ 
ИЗГР. И ПОСТАВЉ.  
2002 ГОДИНЕ , А 
2005 ГОДИНЕ 
ПРЕНЕСЕНА У   
НОВУ  ЗГРАДУ 
У КАРАКАЈ 

 
 
 
К.П. БР. 
7285/1 , КО 
ЗВОРНИК , 
П.Л. БР. 
2613/2 , 

 
 
СПОМЕН ПЛОЧА ЈЕ 
ПОСВЕЋЕНА ПОГИНУЛ. 
БОРЦУ ВРС , РАДНИКУ  
ПРЕДУЗЕЋА”ЕЛЕКТРОДИСТ
РИБУЦ.ИЈА „ ЗВОРНИК 
 

 
НАПОМЕНА : 
 
СПОМЕН ПЛОЧА 
СЕ НАЛАЗИ У 
СОЛИД. СТАЊУ, 
БЕЗ ИКАКВИХ 
ОШТЕЋЕЊА. 

26. 

 
 
 
 
СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ  

 
 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ 
ИЗ ОДБРАМБЕНО -  
ОТАЏБИНСКОГ  
РАТА Р.С., ОД  
1992 - 1995 ГОДИНЕ  

 
ЗВОРНИК , 
КАРАКАЈ 54 А 

 

ФАБРИКА 
„ФАГУМ“ 

 

СПОМЕН  ПЛОЧЕ  
СЕ НАЛАЗЕ НА  
СПОЉ. ЗИДУ 
ФАБРИКЕ  

 
СПОМЕН ПЛОЧЕ СУ 
ИЗГРАЂЕНЕ 1997 
ГОДИНЕ  
 
 
ВРИЈЕДНОСТ  
СПОМЕН ПЛОЧА 
ИЗНОСИ 
 600 , 00 КМ  

 
 
 
 
К.П. БР. 
6970/3 , КО 
ЗВОРНИК, 
П.Л. БР. 
4892/1 ,  

 
СПОМЕН ПЛОЧЕ СУ 
ПОСВЕЋЕНЕ ЗА 3 (ТРИ) 
ПОГИНУЛА БОРЦА 
ОДБРАМБ. - ОТАЏБ. РАТА 
Р.С., РАДНИКА ФАБРИКЕ А.Д 
. „ ФАГУМ“  КАРАКАЈ 

 
 
НАПОМЕНА : 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ  
СУ У ДОБРОМ  
СТАЊУ . 
                          

 
 
 
 
 
 
 
27. 

 
 
 
 
 
 
СПОМЕН  
ОБИЉЕЖЈЕ  

 
 
 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ 
ИЗ ОДБРАМБЕНО- 
ОТАЏБИНСКОГ   
РАТА Р.С., ОД 
1992 - 1995 
ГОДИНЕ  
 

 
      ЗВОРНИК ,  
    КАРАКАЈ Б.Б. 
 
АД.  „ ЗВОРНИК -      
ПУТЕВИ „ 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ 
СЕ НАЛАЗЕ У 
ХОЛУ 
ПРЕДУЗЕЋА  
 

 
 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ   
СУ  ИЗГР. 1997 
ГОДИНЕ 
 
ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМЕН ПЛОЧА 
ИЗН. 500,00 КМ.  

       
 
 
 
 
К.П. БР. 
6950/1 , КО 
ЗВОРНИК , 
П.Л. БР. 
319/6 , 
 

СПОМЕН ПЛОЧЕ СУ  ПОСВ. 
ЗА 4 (ЧЕТВОРИЦУ ) ПОГ. 
БОРАЦА ОДБ.- ОТ. РАТА 
Р.С., РАДНИКА ПРЕДУЗЕЋА ,  
„ ЗВОРНИК ПУТЕВИ“ ,  
СПОМЕН ПЛОЧЕ СУ ОД 
МЕРМЕРА , ДИМ. 70 X 52 ЦМ 
, ДЕБЉ. 3  ЦМ, СА 4 СЛИКЕ 
ПОГ. 
БОРАЦА, У СРЕДИНИ СЕ 
НАЛАЗИ КРСТ , А ИСПОД 
СЛИКА ДАТУМ РОЂ. И 
СМРТИ  

 
 
НАПОМЕНА : 
  
СПОМЕН ПЛОЧЕ  
СЕ НАЛАЗЕ У 
ДОБРОМ                     
СТАЊУ 

 
 
 
 
 
28. 

 
 
 
 
 
СПОМЕНИК         
 
 

СПОМЕНИК  ИЗ 
ОДБР.- ОТАЏБИНС. 
РАТА Р.С., ОД  
1992 - 1995 ГОДИНЕ  

  

ЗВОРНИК 
КАРАКАЈ Б.Б. 
 
ФАБРИКА 
ГЛИНИЦЕ 
„ БИРАЧ “, 
 
СПОМЕНИК СЕ 
НАЛАЗИ У КРУГУ  
ФАБРИКЕ„БИРАЧ 

 
СПОМЕНИК ЈЕ 
ИЗГРАЂЕН 1998 
ГОДИНЕ ,  
 

 

ВРИЈЕДНОСТ  
СПОМЕНИКА 
ИЗНОСИ  
11.000 КМ .  

 
 
 
К.П. БР. 
5601/1, КО 
ЗВОРНИК, 
П.Л. БР. 
2065/52 ,  

 
 
СПОМЕНИК ЈЕ ПОСВЕЋЕН 
ЗА 36 (ТРИДЕСЕТШЕСТ) 
ПОГ. БОР. ОДБРАМБ.-
ОТАЏБ. РАТА Р.С. , РАДНИКА 
ФАБРИКЕ „БИРАЧ“. 

 
НАПОМЕНА : 
 
НЕМА ОШТЕЋЕЊА,    
АЛИ ЈЕ ПОТРЕБНО 
ПОЛИРАЊЕ И 
РЕНОВИРАЊЕ  
СЛОВА . 
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Р/Б 

 
ВРСТА, 

СПОМЕНИК 
ИЛИ  СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

НАЗИВ СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖJA 

 
ОПШТИНА, 

MЈЕСТО 
И АДРЕСА ГДЈЕ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ  СПОМЕН  

ОБИЉ. НАЛАЗИ 
 

 
ГОДИНА 

ИЗГРАДЊЕ 
И  ПРОЦИЈЕЊ. 
ВРИЈЕДНОСТ 

СПОМЕНИКА  ИЛИ 
СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈА 
 

ОСНОВ ЗА 
УПИС У 

РЕГИСТАР 
СПОМЕНИКА 
ИЛИ СПОМЕН  
ОБИЉЕЖЈА 

(ДОНOСИЛАЦ,  
БРОЈ И 
ДАТУМ 

ОДЛУКЕ) 

ПОДАЦИ О 
КАТАСТАРС

КОЈ 
ПАРЦЕЛИ 
НА КОЈОЈ 

СЕ НАЛАЗИ  
СПОМЕНИК 

ИЛИ 
СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈЕ 

САЖЕТ ОПИС 
 О ОСНОВНИМ ОДЛЛИКАМА 
СПОМЕНИКА  ИЛИ СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈА 

САЖЕТ ОПИС 
СТАЊА У КОЈЕМ 
СЕ СПОМЕНИК 
ИЛИ СПОМЕН  

ОБИЉЕЖ. 
НАЛАЗИ 

29. 

 
 
 
 
 
СПОМЕНИК   

СПОМЕНИК ИЗ 
ОДБР. - ОТАЏБИНС.   
РАТА Р.С., ОД  
1992 - 1995 ГОДИНЕ  

 
  ЗВОРНИК , 
КАРАКАЈ , Б.Б. , 

 

ФАБРИКА“ 
ЈАДАР“ 

 

СПОМЕНИК СЕ 
НАЛАЗИ У КРУГУ 
ФАБРИКЕ  
„ЈАДАР“ (КОЈА ЈЕ 
У СТЕЧ.)  

 
 
СПОМЕНИК ЈЕ 
ИЗГРАЂЕН  
1999 ГОДИНЕ ,  
 
ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМЕНИКА 
ИЗН. 15.000 КМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДЛУКА СО - Е 
ЗВОРНИК , БР: 

01022 - 9/14 
ОД 30.01. 2014 

ГОД. 

 
 
 
К.П. БР. 
7307/3 , КО 
ЗВОРНИК , 
П.Л. БР. 
318/6  

 
 
СПОМЕНИК ЈЕ ПОСВЕЋЕН 
ПОГИНУЛИМ БОР. ИЗ ОДБР.- 
ОТАЏБ. РАТА Р.С., 
РАДНИЦИМА ФАБРИКЕ 
„ЈАДАР“, (КОЈА ЈЕ У  
СТЕЧАЈУ)  

 
НАПОМЕНА : 
СПОМЕНИК  ЈЕ У 
ДОБРОМ СТАЊУ, 
САМО ЈЕ ПОДЛОГА 
НА КОЈОЈ ЈЕ ПОСТ. 
СПОМЕНИК  
ОКРУЊЕНА И 
ПОТР. ЈЕ ЊЕНА 
АДАПТАЦИЈА .  
 

30. 

 
 
 
 
СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 
 
 

СПОМЕН ПЛ. ИЗ 
ОДБР. - ОТАЏБИНС. 
РАТА Р.С., ОД  
1992 - 1995 ГОДИНЕ   

 

       ЗВОРНИК ,  
УЛ. СВ. САВЕ БР. 
56 
 
А.Д. „ ВОДОВОД 
И КОМУНАЛИЈЕ“ 
 У ХОЛУ 
ПРЕДУЗЕЋА  

 

СПОМЕН ПЛ.  
СУ ИЗГР. 1997 
ГОДИНЕ ,  
 
ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМЕН ПЛ.   
ИЗНОСИ  
400,00 КМ.  

 
 
К.П. БР. 
1345/1, КО 
ЗВОРНИК 
ГРАД, П.Л. 
БР. 2034/3 ,  

 

СПОМЕН ПЛОЧЕ СУ  
ПОСВЕЋЕНЕ ЗА 2  
(ДВА) ПОГ. БОРЦА   
ОДБРАМБ. -ОТАЏБ.  
РАТА Р.С., РАДНИКА  
ПРЕДУЗЕЋА А.Д. 
 „ ВОДОВОД И  
КОМУНАЛИЈЕ“  ЗВОРНИК  

 
 
НАПОМЕНА : 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ 
СУ У ДОБРОМ  
СТАЊУ                

31. 

 
 
 
 
 
 
 
СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

СПОМ. ПЛОЧЕ 
ИЗ  ОДБРАМБЕНО - 
ОТАЏБИНСКОГ  
РАТА Р.С. , ОД   
1992 - 1995 ГОДИНЕ  

      

ЗВОРНИК,  
УЛ. СВ. САВЕБ.Б.  
МУП РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ , ЦЈБ 
БИЈЕЉИНА  
СЈБ ЗВОРНИК,   
ПОЛ . СТАН.ЗВ.   
 
СПОМ.  ПЛОЧЕ  
СЕ НАЛ. У ХОЛУ  
СЈБ  ЗВОРНИК ,  
ПОЛ.  СТАНИЦЕ 
ЗВОРНИК  

 
СПОМЕН ПЛОЧЕ СУ 
ИЗГРАЂЕНЕ 
И ПОСТАВЉ.  
1997/98 ГОДИНЕ  
 
ВРИЈЕДНОСТ   
СПОМЕН ПЛОЧА 
ИЗНОСИ  
500 ,00 КМ. 

 
 
 
 
 
K.П. БР. 
1948/1 ,  
К.О 
ЗВОРНИК 
ГРАД, П.Л. 
БР. 249/3 , 

СПОМЕН ПЛОЧЕ СУ 
ПОСВЕЋЕНЕ ПОГИН.  
БОРЦИМА ВРС, РАДНИЦИМА 
СЈБ ЗВОРНИК, ПОЛИЦИЈСКА 
СТАНИЦА ЗВОРНИК  
 

 
 
 
НАПОМЕНА :  
 
СПОМЕН  ПЛОЧЕ 
СЕ НАЛАЗЕ 
У ДОБРОМ СТАЊУ 
. 
 

 
 
 
 
32. 
 
 
 

 
 
СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈЕ 

 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ  ИЗ 
ОДБРАМЕНО -ОТАЏ 
РАТА Р.С., ОД 1992-
1995 ГОДИНЕ   

 

ЗВОРНИК, 
КАРАКАЈ Б.Б. 
 
„ВЕЗИОНИЦА“ 
 
СПОМ. ПЛОЧЕ 
СЕ НАЛАЗЕ У 
ПРОСТ.  
„ВЕЗИОНИЦЕ“ 

 

СПОМЕН ПЛОЧЕ СУ 
ИЗГРАЂЕНЕ  1997 
ГОДИНЕ 
 
ВРИЈЕДНОСТ 
СПОМ. ПЛОЧА 
ИЗНОСИ 500,00КМ . 

       
 
К.П. БР. 
7248/12 ,  
К.О. 
ЗВОРНИК, 
П.Л. БР. 
4676/1, 
 

 
 

СПОМЕН ПЛОЧЕ СУ  
ПОСВЕЋЕНЕ ЗА 3 
 ( ТРИ ) ПОГИНУЛА БОРЦА ,  
РАДНИКА А.Д. „ 
ВЕЗИОНИЦА“  
      ( У СТЕЧАЈУ )  

 
НАПОМЕНА : 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ  
СУ У ДОБРОМ  
СТАЊУ  

 
 
 
 
33.     
 
 
 

 
 
 
 
СПОМЕН  
ОБИЉЕЖЈЕ 
 

 
 
 
СПОМ. ПЛОЧЕ ИЗ 
ОДБР.- ОТАЏБИНС.   
РАТА Р.С. ОД 1992 - 
1995 ГОДИНЕ  

 

ЗВОРНИК          
ТРШИЋ       
Ф.К. „ПОДРИЊЕ“  
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ 
СЕ НАЛАЗЕ У 
ПРОСТОР.    Ф.К. 

 
СПОМЕН ПЛОЧЕ 
СУ ИЗГРАЂЕНЕ   
2001 ГОДИНЕ  
 
ВРИЈ. СПОМЕН 
ПЛОЧА  ИЗНОСИ  
400,00 КМ  
 

 
 
 
К.П. 3403. И 
К.П. 3394/2 , 
К.О. ТРШИЋ 
,  

 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ СУ 
ИЗГРАЂЕНЕ ЗА 3 (ТРИ) 
ПОГИНУЛА БОРЦА ВРС, 
БИВША ФУДБАЛЕРА Ф.К. „ 
ПОДРИЊЕ “  ТРШИЋ 

 
 
НАПОМЕНА 
 
СПОМЕН ПЛОЧЕ 
СУ У ДОБРОМ 
СТАЊУ 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“ 
број:  101/04 , 42 /05 , 118 /05 и 98/13 ), члана  11. и  
члана 14.  тачка 3  Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 37/12), 
члана 26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен 
текст („Службени гласник општине Зворник“ број: 3/10, 
14/12 и 3/13), Скупштина општине Зворник , на сједници 
одржаној дана 30.јануара 2014. године донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА И УСЛУГАМА У 
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 
 

Овом Одлуком  утврђују се проширена права и 
услуге у области социјалне заштите која нису утвђена 
Законом о социјалној заштити . 
 

Члан 2. 
 

Социјална заштита се обезбјеђује грађанима који 
су неспособни за рад, који немају довољно средстава 
за живот и сродника који по закону имају обавезу и у 
могућности су да им обезбједе издржавање. 
У изузетним случајевима, ово право може остварити и 
лице којем је услијед посебних околности потребна 
социјална заштита јер се нашло у стању социјалне 
потребе (ратних страдања , претрпљене елементарне 
непогоде, смрти једног или више чланова породице) 
под условом да то право не могу оствариту по другом 
основу . 

 

Право на социјалну зашиту имају лица која имају 
пребивалиште односно боравиште, законом признато 
као пребивалиште, на подручју општине Зворник. 
 

Члан 3. 
 

Проширена права из ове Одлуке реализује 
Центар за социјални рад самостално или у сарадњи са 
друим институцијама, невладиним организацијама и сл. 
 
II. ПРОШИРЕНА ПРАВА И УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 4. 
 

Проширена права и облици социјалне заштите у 
смислу ове Одлуке су : 

 

1. Помоћ за школовање и оспособљавање дјеце 
и омладине са сметњама у развоју  и 
омладине без родитељског старања, 

2. Заштита ученичког стандарда, 

3. Право на смјештај у властиту породицу, 

4. Учешће у трошковима сахране, 

5. Помоћ у натури. 

 
1.. Помоћ за школовање и оспособљавање дјеце са 
сметњама у развоји и дјеце без родитељског 
старања 
 

Члан 5. 
 

Дјеца корисника новчане помоћи, дјеца под 
старатељством, дјеца која се школују под посебним 
условима, дјеца смјештена у установу социјалне 
заштите и у другу породицу имају право на 
обезбјеђење трошкова превоза од куће до школе. 
Дјеца смјештена у установе социјалне заштите или се 
налазе на школовању под посебним условима ван 
подручја општине Зворник имају право на накнаду 
трошкова превоза од школе-установе до куће једном 
мјесечно. Накнада се исплаћује у висини стварних 
трошкова најниже цијене карте у јавном саобраћају. 
Право на накнаду припада и пратиоцу уколико дијете 
путује у пратњи одрасле особе-пратиоца. 
 
2.  Заштита ученичког стандарда 
 

Члан 6. 
 

У основним школама гдје раде школске кухиње 
право на бесплатно коришћење кухиње имају дјеца 
корисника новчане помоћи, дјеца под старатељством,  
дјеца која се школују под посебним условима и дјеца 
смјештена у другу породицу. 
Горе поменута категорија дјеце имају право на накнаду 
за набавку уџбеника и школског прибора једном у току 
године. 
Учешће локалне заједнице у трошковима превоза дјеце 
од куће до школе према посебним критеријима 
одређује локална заједница сваки пут на почетку 
школске године. 
 
3.Право на смјештај у властиту породицу 
 

Члан 7. 
 

Право на смјештај у породици признаје се : 
 

1. лицима са сметњама у развоју степена тешке 
менталне заосталости 

2. лицима са тјелесним оштећењима (потпуна 
одузетост, церебрална парализа са потпуном 
одузетошћу- непокретни) и 

3. обољели од аутизма. 
 
Право се признаје на основу налаза и мишљења  
Стручне комисија о разврставању         (Стручна 
комисија о процјени потреба и усмјеравању дјеце и 
омладине са сметњама у развоју ) . 
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Члан 8. 

 

Накнада за смјештај у властиту  породицу утврђује 
се у мјесечном износу од 150,00 КМ (словима: 
стопедесет конвертибилних марака), за  лица  која 
кумулативно испуњавају  слиједеће  услове: 

 

1. не могу да остваре право на дјечији додатак, 

2. не остварује сопствене приходе, 

3. лица која имају  обавезу да их издржавају су 
незапослена. 

 
 

4.Трошкови сахране 
 

Члан 9. 
 

Трошкове  на име сахране припадају лицима која 
су извршила сахрану корисника новчане помоћи или 
лица смјештеног у установу социјалне заштите,  
исплатом једнократне помоћи и износу одређеном 
одлуком Начелника општине . 
 

Члан 10. 
 

Погребном предузећу или другом субјекту у 
случају сахране лица корисника смјештаја у установу, 
за случај да нема сродника који су дужни да учествују у 
његовом издржавању, исплатиће се износ стварних 
трошкова сахране. 
 

Учешће у трошковима сахране лица из 
претходног става, од стране лица  за које постоји  
обавеза на издржавање и у проценту своје обавезе за 
издржавања наведеног лица сагласно Закону . 
 

Члан 11. 
 

Трошкови сахране обезбјеђују се и  умрлом лицу 
нађеном на подручју општине у висини износа 
неопходног за трошкове, ако се не појаве сродници или 
друга лица која ће му обезбједити сахрану. 
 

 

5.Помоћ у натури 
 

Члан 12. 
 

Лица корисници новчане помоћи и лица остварују 
право на помоћ у натури под условом да ову помоћ не 
могу остварити на други начин. 
Помоћ се састоји од адекватних пакета. 
Вриједност помоћи се утврђује на почетку године у 
складу са планираним буџетским средствима. 
 
III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 
 

Члан 13. 
 

Проширена права и услуге из члана 4. ове Одлуке 
остварују се у складу са условима предвиђеним овом 
Одлуком и Законом о социјалној заштити. 

 
 

IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПРАВА НА 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

 

Члан 14. 
 

Право на социјалну заштиту остварује у складу са 
Законом о социјалној заштити и Одлуком и Законом о 
општем управном поступку. 
 
V.   ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ФИНАНСИРАЊА 

 

Члан 15. 
 

Средства за остварење права која су утврђена овом 
Одлуком обезбјеђују се из буџета општине Зворник . 
 
VI.   НАКНАДА ШТЕТЕ 

 

Члан 16. 
 

Лице коме је признато право из ове Одлуке,  
дужно је пријавити сваку промјену која је од утицаја на 
обим и даље коришћење стеченог права (смрт 
корисника, престанак школовања и др.) у року од 15 
дана од дана настанка промјене. 
 

Члан 17. 
 

Корисник, односно носилац права по овој одлуци 
који не поступи у складу са одредбом претходног  
члана ове Одлуке, дужан је надокнадити штету коју је 
имао орган на чији терет  је вршена исплата или 
признање наведеног права, од дана када је кориснику 
требало престати право, у складу са прописима о 
облигационим односима и Закона о социјалној заштити. 
 
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 
 

Са даном почетка примјене ове Одлуке престаје 
да се примјењује Закључак Скупштине општине 
Зворник,  број: 01-022-85 /06 од 14. јуна 2006. године, 
(„Службени гласник општине Зворник, број : 6/06“). 
 

Члан 19. 
 

Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Зворник“ 
. 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

Број: 01-022-10/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

На основу члана 30.  Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'' број 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 26. и 43.  Статута општине 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник  општине 
Зворник број 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 64. Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у 
Републици Српској ( ''Службени гласник РС'' број 
127/11) Скупштина општине Зворник на сједници 
одржаној дана  30.јануара 2014. године доноси 
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О Д Л У К У 
 

О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК ОД 
А.Д. ''ФАМОД'' ЗВОРНИК 

 
Члан 1. 

 
 

Отписује се ненаплативо потраживање општине 
Зворник у дијелу главне књиге Одјељења за финансије 
од дужника  А.Д.''Фамод'' Зворник у укупном  износу од 
106.346,90 КМ. 

 

Члан 2. 
 

Задужује се Одјељење за финансије да 
потраживања из члана 1. ове Одлуке искњижи из 
билансне евиденције на терет корекције осталих 
краткорочних потраживања а у корист спорних осталих 
потраживања. 

 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

Број: 01-022-11/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

На основу члана 30. и 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 17. Закона о 
статусу функционера јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 
98/13) и члана 26. и 43. Статута општине Зворник 
(„Службени гласник општине Зворник“ број: 03/10, 14/12 
и 3/13), Скупштина општине Зворник на сједници 
одржаној дана 30.јануара 2014.године, доноси 

 

 
О Д Л У К У 

 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ОСНОВНЕ ПЛАТЕ И ДРУГИХ 

ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА ФУНКЦИОНЕРА 
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 
Члан 1. 

 

У Одлуци о утврђивању висине основне плате и 
других права из радног односа функционера Општине 
Зворник („Службени гласник општине Зворник“ број: 
5/06, 17/09, 1/11, 13/11 и 14/12) у члану 4. додаје се 
нови став који гласи: 
 
„Функционерима из става 1. овог члана за период 01.01. 
– 31.12.2014. године умањује се плата за износ од 
15%“. 

 

 
 
 

Члан 2. 
 

Одредба из члана 1. ове Одлуке престаје да важи 
закључно са 31.12.2014. године. 

 
Члан 3. 

 
 

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

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 
Број: 01-022-12/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

На основу члана 30. алинеја 21. и чланова 148., 
148а, 148б., 148в. и 148г. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. 
и 43. Статута општине Зворник – пречишћени текст 
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 03/10, 
14/12 и 3/13), Скупштина општине Зворник на сједници 
одржаној  дана 30.јануара 2014. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ФОРМИРАЊУ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ И 

ДЕФИНИСАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА 
ОДБОРА ОПШТИНE ЗВОРНИК 

 
Члан 1. 

Формира се одбор за жалбе Општинске управе 
Зворник. 

Одбор има предсједника и два члана и у свом раду је 
самосталан. 

Предсједник и чланови Одбора немају статус 
службеника и техничког и помоћног радника у 
општинској управи. 

Предсједник и чланови Одбора имају право на накнаду 
за рад, чија висина се утврђује одлуком Скупштине 
општине Зворник. 

Одбор одлучује већином гласова од укупног броја 
чланова. 

Одбор доноси Пословник о раду. 

Одбор има печат у складу са законом. 

Одбор о свом раду подноси извјештај Скупштини 
општине Зворник најмање једном годишње. 

Стручно-техничке послове за потребе Одбора обавља 
Служба за развој локалне самоуправе, заједничке 
послове и управљање људским ресурсима. 
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Члан 2. 

 
Предсједника и чланове Одбора именује 

Скупштина општине Зворник након спроведеног јавног 
конкурса, на период од четири године, са могућношћу 
поновног избора. 

 

Јавни конкурс објављује се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас 
Српске“ са роком од 15 дана за пријављивање 
кандидата. 

 

За спровођење јавног конкурса за избор Одбора 
именује се комисија од пет чланова, од којих су три 
члана са листе стручњака а два члана су службеници 
који имају одговарајуће професионално искуство. 

 

Поступак за избор Одбора подразумијева улазни 
интервју и контролу испуњености услова, а спроводи се 
у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање 
кандидата. 

 

Поступак именовања Одбора мора се окончати у 
року од 30 дана од дана достављања приједлога 
комисије из става 3. овог члана предсједнику скупштине 
јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 3. 
 
 

У Одбор може бити именовано лице које 
испуњава опште услове за запошљавање у општинску 
управу и посебне услове за именовање. 

 
 

Посебни услови за именовање су: 
 

1. да има завршен четворогодишњи студиј са 
звањем дипломирани правник или први 
циклус студија - дипломирани правник са 
најмање 240 ECTS бодова, 

2. да има најмање пет година радног искуства у 
траженом степену образовања, 

3. да има положен стручни испит за рад у 
органима управе или положен правосудни 
испит и 

4. доказани резултати рада на ранијим 
пословима и посједовање организационих 
способности. 

 
 

За члана Одбора не могу се именовати лица 
запослена у општинској управи. 
 

Члан 4. 
 
 

Одбор за жалбе одлучује о жалбама службеника и 
техничких и помоћних радника у другом степену на 
рјешења којима се одлучује о њиховима правима и 
дужностима, као и о жалбама кандидата који су 
учествовали на јавном конкурсу. 

 
 
 
 

Одлуке Одбора достављају се подносиоцу жалбе 
у року од осам дана од дана доношења. 
Одлуке Одбора су коначне, а може их преиспитивати 
надлежни суд у радном спору. 
 

Члан 5. 
 

Члану Одбора престаје мандат прије истека 
времена на које је именован у сљедећим случајевима: 

 

1. у случају смрти, 

2. подношења оставке у писаној форми, 

3. ако је у поступку избора прећутао или дао 
нетачне податке који су били од значаја за 
именовање у Одбор, 

4. због неизвршавања, несавјесног, односно 
неблаговременог извршавања дужности, 

5. у случају потпуног губитка радне способности - 
даном правоснажности рјешења надлежног 
органа и 

6. ако правоснажном пресудом буде осуђен на 
безусловну казну затвора у трајању од најмање 
шест мјесеци. 

 
Члан 6. 

 

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

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

Број: 01-022-13/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

На основу члана 30. алинеја 21. и чланова 148., 
148а, 148б., 148в. и 148г. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. 
и 43. Статута општине Зворник – пречишћени текст 
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 03/10, 
14/12 и 3/13), Скупштина општине Зворник на сједници 
одржаној 30.јануара 2014. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 
ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 

 

Члан 1. 
 

Скупштина општине расписује  Јавни конкурс за 
избор и именовање предсједника и два члана Одбора 
за жалбе општине Зворник. 

 

Предсједника и два члана Одбора именује 
Скупштина општине Зворник. 
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Члан 2. 

 

Опис послова: 
 

Одбор за жалбе одлучује о жалбама 
општинских службеника и техничких и помоћних 
радника, запослених у Општинској управи Зворник, у 
другом степену на рјешења којима се одлучује о 
њиховим правима и дужностима, као и о жалбама 
кандидата који су учествовали на јавном конкурсу за 
запослење у Општинској управи. 

Одбор доноси Пословник о раду и подноси 
извјештај Скупштини општине најмање једном 
годишње. 

Одбор одлучује већином гласова укупног броја 
чланова. Одбор је самосталан у свом раду. 
 

Члан 3. 
Мадат: 

 

Предсједник и чланови Одбора за жалбе именују 
се на период од четири (4) године, са могућношћу 
поновног избора. 

 

Члан 4. 
Статус: 

 

Предсједник и чланови одбора за жалбе немају 
статус службеника и техничког и помоћног радника у 
Општинској управи. 

 

Предсједник и чланови Одбора имају право на 
накнаду за рад чија се висина утврђује одлуком 
Скупштине општине Зворник. 
 

Члан 5. 
 

Општи услови за именовање: 
 

1. да је држављанин Републике Српске, односно 
Босне и Херцеговине, да је старији од 18 
година, 

2. да има општу здравствену способност, 

3. да није осуђиван за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање послова у 
Општинској управи, 

4. да се против њега не води кривични поступак, 

5. да није отпуштен из органа управе као 
резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у БиХ три године прије 
објављивања конкурса, 

6. да се на њега не односе одредбе члана IX 
став 1. Устава БиХ, 

7. да нема сметњи за именовање из члана 5. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, 

8. да није запослен у Општинској управи 
Зворник. 

Члан 6. 
 

Посебни услови и критеријуми за именовање: 
 

1. да има завршен четворогодишњи студиј са 
звањем дипломирани правник или први 
циклус студија дипломирани правник са 
најмање 240 ECTS бодова, 

2. да има најмање пет година радног искуства у 
траженом степену образовања, 

3. да има положен стручни испит за рад у 
органима управе или положен правосудни 
испит, 

4. доказани резултати рада на ранијим 
пословима и посједовање организационих 
способности. 

 

Члан 7. 
Сукоб интереса: 

 

Кандидат не може обављати дужност, активности 
или бити на положају који доводи до сукоба интереса у 
складу са Законом о министарским, гладиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03), Законом о спречавању 
сукоба интереса у органима власти Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08) и 
другим законима. 

 

Члан 8. 
 

Потребна документа: 
 

Kандидати достављају пријаву у којој ће 
назначити за коју од позиција се пријављују 
(предсједника или члана Одбора или за обје позиције). 

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни 
приложити доказе о испуњавању општих и посебних 
услова, у оригиналу или овјереној копији: 

1. Увјерење о држављанству (не старије од шест 
мјесеци), 

2. Извод из матичне књиге рођених, 

3. Љекарско увјерење о општој здравственој 
способности (не старије од шест мјесеци), 

4. Увјерење да није осуђиван за кривично дјело 
на безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање послова у 
Општинској управи (не старије од три 
мјесеца), 

5. Увјерење да се не води кривични поступак (не 
старије од три мјесеца), својеручно потписану 
и овјерену изјаву да није отпуштен из органа 
управе као резултат дисциплинске мјере на 
било којем нивоу власти у БиХ три године 
прије објављивања конкурса, или својеручно 
потписану или овјерену изјаву да није био 
Запослен у органу управе на било којем нивоу 
власти у БиХ, 
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6. својеручно потписану и овјерену изјаву да се 

на њега не односе одредбе члана IX став 1. 
Устава БиХ, 

7. диплому о завршеном чеворогодишњем 
студију са звањем дипломирани правник или 
завршеним првим циклусом студија – 
дипломирани правник са најмање 240 ECTS 
бодова, 

8. доказ о радном искуству у траженом степену 
образовања, 

9. увјерење о положеном стручном испиту за рад 
у органима управе или положеном 
правосудном испиту, 

10. биографију о кретању у служби, 

11. ако посједује, друге доказе којима доказује 
резултате рада на ранијим пословима 
организационих способности. 

 
Изјаву о непостојању сметњи и тачке V-8. и 9. 

Конкурса, дају кандидати који уђу у ужи избор, 
приликом позивања на интервју. 
 

Члан 9. 
 

Поступак за избор: 
 

Контрола испуњености услова и улазни интервјуи 
са кандидатима који уђу у ужи избор спровешће се у 
року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање 
кандидата. 

 

Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор, 
Комисија за избор ће обавити улазни интервју о чему 
ће кандидати бити благовремено обавијештени, на 
адресу коју су означили у пријави. 

 

Поступак именовања предсједника и чланова 
Одбора за жалбе окончаће се у року од 30 дана од 
дана достављања приједлога Комисије за избор. 

 

Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу 
се прикупљати и обрађивати само у складу са Законом 
о заштити личних података („Службени гласник БиХ“, 
број: 49/06 и 76/11). Све остале информације су јавне и 
доступне. 
 

Члан 10. 
 

Рок и мјесто за подношење пријава: 
 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
задњег објављивања. 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. 
 

Члан 11. 
Објављивање Конкурса: 

 

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и дневним новинама „Глас 
Српске“. 

Члан 12. 
 

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

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

Број: 01-022-14/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

На основу  члана 30. алинеја 21. и чланa 148б. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
и члана 26. и 43. Статута општине Зворник - пречишћен 
текст („Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10, 
14/12 и 3/13) Скупштина општине Зворник, на сједници 
одржаној дана 30.јануара 2014. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ОДБОРА 

ЗА ЖАЛБЕ 
 

Члан 1. 
 

У  комисију за спровођење Јавног конкурса за 
избор чланова одбора за жалбе именују се: 

 

1. Гордан Јовановић, дипл.правник- предсједник 
комисије, 

 

2. Миле Јовић, дипл.ецц - члан комисије, 
 

3. Вехид Махмутовић, правник - члан комисије, 
 

4. Александар Врачевић, дипл.инг. технологије - 
члан комисије, 

 

5. Далибор Ивановић, дипл. правник - члан 
комисије, 

 

Члан 2. 
 

Задатак  комисије из члана 1.ове одлуке,  је да 
обави улазни интервју са кандидатима, као и да изврши 
контролу испуњености услова у року од 30 дана од 
дана истека рока за пријављивање  кандидата. 

 
 

                                 Члан 3. 
Поступак именовања одбора мора се окончати у 

року од 30 дана од дана достављања приједлога 
комисије из члана 1.ове одлуке предсједнику скупштине 
општине. 

 
                                  Члан 4. 

 

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

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

Број: 01-022-15/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
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На основу члана 30. и члана 72.став 2.Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 26. и 
43. Статута општине Зворник („Службени гласник 
општине Зворник“ број: 03/10, 14/12 и 3/13) и члана 106. 
Пословника о раду Скупштине општине Зворник – 
пречишћени текст („Службени гласник општине 
Зворник“, број: 3/11) Скупштина општине Зворник на 
сједници одржаној дана 30.јануара 2014. године, 
доноси 
 

Р Е З О Л У Ц И Ј У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРИОРИТЕТНИХ ПОТРЕБА 

ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 
 

Имајући у виду исказане потребе грађана 
општине Зворник, поштујући Европску повељу о 
локалној самоуправи, поштујући члан 102. Устава 
Републике Српске, а у циљу уставом гарантоване 
једнакости, достојанства, равноправности, социјалне 
правде, с обзиром да Скупштина општине јединице 
локалне самоуправе указује на стање, проблеме и 
потребе у одређеној области друштвеног живота и 
утврђује политике које треба спроводити у тим 
областима, као и мјере за њено провођење, Скупштина 
општине Зворник од институција Републике Српске и 
Босне и Херцеговине тражи: 
 

да се Општина Зворник дефинише као 
центар регије Бирач.  

 

Регију Бирач чине Општине Зворник, 
Власеница, Шековићи, Милићи, Сребреница, 
Братунац и Осмаци и у њој према последњем 
попису живи око 130.000 становника. Чињеница 
јесте да је ова регија и Општина Зворник у 
неравноправном положају у односу на друге 
регије у Републици Српској по броју републичких 
институција и агенција. Потребно је одређен број 
институција „вратити“ у Зворник, прије свега 
Центар јавне безбједности као и неке од 
правосудних институција (значајно би било да 
Правобранилаштво Републике Српске има своју 
канцеларију у Зворнику); 
 

да Општина Зворник добије статус Града.  
 

Као центар регије Бирач и као 
најмногољуднија општина у Републици Српској 
сматрамо да Општина Зворник треба да добије 
статус града, тиме би свака регија у Републици би 
имала по један град. У прилог нашем ставу да би 
Зворник требао добити статус града говори и 
територијални распоред изборних јединица за 
Народну скупштину Републике Српске која регију 
Бирач у цијелини сврстава у једну од изборних 
јединица; 
 

 
 

да Општина Зворник активно учествује у 
доношењу одлука по питању рада и 
будућности Фабрике глинице „Бирач“ и њених 
повезаних фирми.  

 

Фабрика глинице „Бирач“ има несумњиво највећи 
значај у привреди општине Зворник и као таква 
треба да има и друштвену и социјалну пажњу 
према грађанима општине Зворник те да у складу 
са својим могућностима учествује у 
инфраструктурним пројектима које је неопходно 
урадити због еколошких последица које 
проузрокује фабрика својим радом. Сматрамо да 
представници институција власти у Зворнику 
морају имати активнију улогу и учествовати у 
доношењу одлука значајних за будућност 
фабрике; 
 

да се покрене неопходна процедура и 
обезбједе средстава за изградњу нове зграде 
за Болницу у Зворнику.  

 

Како смо већ навели, према последњем 
попису становништва на овом подручју живи око 
130.000 становника од којих се преко 10.000 на 
годишњем нивоу лијечи у Болници Зворник а 
укупно се оствари 550.000 услуга у свим 
амбулантама и дијагностичким службама Болнице 
Зворник. Према статистичким подацима Зворник 
је и четврти по броју порода новорођенчади и 
ријетка је општина која има позитивни природни 
прираштај. Садашња зграда болнице је стара, 
није намјенски грађена за потребе болнице те је 
потпуно неусловна за адекватно лијечење 
пацијената. Према тренутном стању у згради 
болнице, извјесно је да Болница у наредној 
години не може бити сертификована, што је 
законска обавеза, па ће самим тим имати велики 
проблем у даљем функционисању; 
 

да се промјени утврђени критеријум 
расподјеле прихода од Пореза на додатну 
вриједност када је Општина Зворник у питању.  

 

Сматрамо да је Општина Зворник у 
неравноправном положају у односу на друге и да 
утврђени проценат од расподјеле Пореза на 
додатну вриједност низак и да га треба повећати; 
 

да се питање плаћања накнаде за 
потопљено земљиште од Хидроцентрале Мали 
Зворник стави на дневни ред састанака са 
Владом Републике Србије. 

 

 У протеклих 20 година Општина Зворник је 
изгубила значајна средства по овом основу, ово 
питање треба да буде на дневном реду 
међудржавних разговора између Републике 
Српске, Босне и Херцеговине и Репубпике Србије; 
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да надлежне институције посвете већу 

пажњу развоју високошколског образовања у 
Зворнику. 

 

 Потребно је унаприједити рад Технолошког 
факултета те створити услове за отварање нових 
студијских програма и факултета у оквиру 
Универзитета у Источном Сарајеву. Поред 
општина регије Бирач, Зворник може бити 
примамљив и за додипломско образовање 
становника Лознице, Малог Зворника, Љубовије, 
Калесије, Сапне и других. 
 
Ову Резолуцију доставити свим надлежним 

институцијама а биће објављена у Службеном гласнику 
општине Зворник. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-16/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
26. и 43. Статута општине Зворник– пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине  
Зворник на сједници одржаној дана 30.јануара 2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 

 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Задужује се Начелник општине да упути 

Резолуцију свим посланицима са територије општине 
Зворник, који  би дјеловали у Народној Скупштине 
Републике Српске  и тиме допринјели реализацији 
приоритетних потреба грађана општине Зворник“. 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-22/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

 
 
 
 
 
 

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине  
Зворник на сједници одржаној дана 30.јануара 2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се План пословања са финансијским 
планом АД „Зворник-стан“ за 2014.годину. 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-18/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине  
Зворник на сједници одржаној дана 30.јануара 2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се План пословања АД „Водовод и 
Комуналије  за 2014.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Зворник''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-19/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
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На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о 

локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине  
Зворник на сједници одржаној дана 30.јануара 2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о стању објеката, 
опреме и кадрова у ЈЗУ Болница Зворник. 

 
 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Зворник''. 
 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-20/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине  
Зворник на сједници одржаној дана 30.јануара 2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

1. Усваја се Извјештај о раду Комисије за 
повратак, развој и интеграцију за 2013.годину. 

 
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Зворник''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-21/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 
 
 
 

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине  
Зворник на сједници одржаној дана 30.јануара 2014. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Програм утрошка намјенских 
средстава посебних намјена од водних накнада у 
2014.години. 

 
2.    Саставни дио закључка је Програм из тачке 1. 

 
3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Зворник''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-22/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

На основу члана 194. и 195. Закона о водама 
(''Службени гласник РС'', број: 50/06 и 92/09) и члана 26. 
и 43. Статута општине Зворник -пречишћен текст- 
(''Службени гласник општине Зворник'', број 3/10, 14/12 
и3/13), Скупштина општине Зворник, на сједници 
одржаној дана 30.јануара 2014.године, усвојила је 
 
 

П Р О Г Р А М 
 

УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА 
ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ОД ВОДНИХ НАКНАДА У 

2014.ГОДИНИ 
 

Тачка 1. 
 

Средства која се дозначавају општини Зворник по 
основу водних накнада из члана 189. Закона о водама, 
а која се воде на рачуну посебних намјена Буџета 
општине Зворник, са стањем на  посебном жиро рачуну 
код ''Нове банке'' АД Филијала Зворник у износу 
267.817,12 КМ и средства планирана у приходима 
буџета општине  у 2014. години у износу 171.000 КМ, 
(укупно 438.817,12КМ), утрошиће се у складу са чланом 
195. поменутог Закона и овим програмом. 
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Тачка 2. 

 
Средства из тачке 1. овог програма утрошиће се 

намјенски за финансирање: 
 

   а) Финансирање пројеката изградње водо 
снадбијевања –ФИШ пројекти властито учешће и 
санацију и одржавање водопривредних објеката 
Трошковне буџетске позиције у 2014. годину су 
утврђене у Одјељењу за стамбено комуналне послове 
и послове саобраћаја  економски код 511100, -''Издаци 
за пројекте водовода –ФИШ властита средства'' у 
износу 780.000 КМ  и економски код 513100, - ''Набавка 
земљишта за зону санитарне заштите, остале намјене 
и ФИШ у износу 150.000 КМ и у Служби Цивилне 
заштите  економски код 412500 -''Средства за санацију 
и одржавање водопривредних објеката у износу 75.000 
КМ општине. 

 
 

б) Уређења корита ријека: Златице, Хоче, 
Сапне и Дрине у урбаним подручјима и чишћења 
водотока изван урбаног подручја у циљу  заштите 
обрадивог земљишта од ерозије. 
 

Тачка 3. 
 

Овај програм ће се доставити на сагласност 
Агенцији ''Воде Српске'' и Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде  Владе Републике Српске. 

. 
                                Тачка 4. 

 
Након прихватања Програма утрошка средстава 

од стране Министарства, стручне службе општине 
Зворник приступиће реализацији програма, у складу са 
Законом, за конкретне пројекте за које ће се  прописана 
документација и пројекти  доставити Агенцији ''Воде 
Српске'' и надлежном Министарству, на сагласност. 
 

Тачка 5. 
 

Финансирање из тачке 2. овог Програма по 
приоритету утврђује Начелник општине на основу 
динамике релизације наведених пројеката у складу  са 
законом и овим програмом. 
 

Овај Програм усвојила је Скупштина општине на 
10.редовној сједници одржаној 30.јануара 2014.године. 

 

 
 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
68/07 и 109/12 ), а у вези са чланом 4. Закона о 
Министарским, владиним и другим именовањима у РС 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03 ) и 
члана 26. и 43. Статута општине Зворник-пречишћен 
текст (''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/10, 
14/12 и 3/13), Скупштина општине Зворник на сједници 
одржаној дана 30.јануара 2014.године, д о н и ј е л а  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ   В.Д ДИРЕКТОРА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ЗВОРНИК 

 
I 
 

Вукашин Николић из Зворника,  именује се за в.д 
директора Центра за социјални рад  Зворник, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 

 
                                      II 

 

Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-111-2/14                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.01.2014. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Недим Чивић,c.p. 
 

На основу члана 43. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05, 98/13), члана 38. 
Статута општине Зворник –пречишћен текст 
(„Службени гласник општине Зворник“, број:3/10) и 
члана 5. Одлуке о оснивању Aдминистративне службе 
општине Зворник, број:02-022-124/09 („Службени  
гласник општине Зворник“, број:06/09), Начелник 
општине Зворник,  дана 
доноси: 

 

П Р А В И Л Н И К 
 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА 

AДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 
 

Пречишћен текст 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђује се: унутрашња 
организација и систематизација послова из дјелокруга 
административне службе, организационе јединице 
унутар административне службе и њихових дјелокруга 
рада, подјела послова и задатака на извршиоце са 
описом основних карактеристика тих послова, број 
извршилаца потребних за извршавање послова и 
услова за њихово обављање, начин руковођења 
организационим јединицама, одговорност запослених и 
јавност рада и друга питања значајна за рад 
Административне службе општине Зворник. 
 

Члан 2. 
 

Административна служба непосредно спроводи 
прописе општине, извршава законе и друге прописе 
Републике Српске и БиХ чије извршење је повјерено 
општини, припрема нацрте одлука и других аката које 
доноси Скупштина општине и Начелник општине. 
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Члан 3. 

 

У оквиру свог дјелокруга из члана 2. овог 
Правилника Административна служба обавља следеће 
послове: 

- извршава и обезбјеђује извршавање одлука и 
других прописа и аката које доноси Скупштина 
општине и Начелник општине, 

- извршава законе и друге прописе Републике и 
обезбеђује вршење послова чије је извршење 
повјерено општини, 

- рјешава у управним стварима, у оквиру 
надлежности административне службе, 

- непосредно припрема, или учествује у 
припреми програма развоја и других програма 
и планова, које доноси Скупштина општине и 
Начелник општине, 

- припрема нацрт прописа и других аката које 
доноси Скупштина општине, одбори, савјети и 
комисије Скупштине општине и Начелник 
општине, 

- врши и све друге послове из надлежности који 
су јој повјерени у складу са законом и другим 
прописима Републике Српске и републичких 
органа и организација. 

 
II - ОРГАНИЗАЦИЈА АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 
 

Члан 4. 
 

Ради обављања одређених послова из дјелокруга 
рада Административне службе и повјерених послова 
државне управе и стварања услова за ефикасније и 
економичније обављања тих послова у насељеним 
мјестима на територији општине, образују се мјесне 
канцеларије и то: 

 
1. Мјесна канцеларија Пилица са сједиштем у 

Пилици за подручја насељених мјеста: Горња Пилица, 
Доња Пилица, Горњи Локањ, Доњи Локањ, Брањево, 
Доњи Шепак, Горњи Шепак и Средњи Шепак. 
 

2. Мјесна канцеларија Козлук са сједиштем у 
Козлуку за подручје насељених мјеста: Козлук, Скочић, 
Јасеница, Кисељак, Табанци, Тршић, Роћевић, Пађине, 
Трновица, Малешић, Јусићи, Андровићи, Оџачина и 
Витиница. 

 

3. Мјесна канцеларија Петковци са сједиштем у 
Петковцима за подручје насељених мјеста: Петковци, 
Ђулићи, Шетићи, Бошковићи, Клиса, Дуги Дио и 
Ристићи. 
 

4. Мјесна канцеларија Грбавци са сједиштем у 
Ораовцу за подручје насељених мјеста: Горњи 
Грбавци, Доњи Грбавци, Глумина, Крижевићи, 
Баљковица, Гуштери и Јардан. 

5. Мјесна канцеларија Дрињача са сједиштем у 
Дрињача за подручје насељених мјеста 
Зелиње, Костијерево, Пањевићи, Ново Село, Ђевање и 
Лијешањ. 

 

          6. Мјесна канцеларија Каменица са сједиштем у 
Доњој Каменици за подручје насељених мјеста: Горња 
Каменица, Доња Каменица  и Глоди. 
 

За насељена мјеста Зворник, Челопек, Каракај, 
Дивич, Кула Град, Кучић Кула, Цер, Улице, Економија и  
Снагово послови из дјелокруга мјесних канцеларија 
обављају се у Административној служби у Зворнику. 

 

У мјесној канцеларији обављају се управни, 
стручни и други послови који се односе на пријем 
поднесака, овјеру потписа преписа и рукописа, вођење 
матичних књига и издавање увјерења из јавних 
регистара који се код њих воде, издавање потврда о 
чињеницама о којима се не води јавна евиденција када 
је доказивање тих чињеница предвиђено законом, 
узимање изјава од грађана по замолницама надлежних 
органа, пријем, завођење и отпрема поште, стручна и 
административна помоћ мјесним заједницама као и 
други послови који јој се повјере посебним актом 
Начелника општине. 

 

Члан 5. 
 

У Административној служби образују се следећа 
одјељења: 

 

1. Одјељење за финансије, 

2. Одјељење за просторно уређење, 

3. Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја, 

4. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту, 

5. Одјељење за општу управу, 

6. Одјељење за привреду, пољопривреду и 
друштвене дјелатности и 

7. Одјељење за инспекцијски надзор. 
 
 

Одсјеци у оквиру Одјељења 
 

У оквиру појединих одељења Административне 
службе формирају се следећи одсјеци: 

 

1. Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја: 

 

            a)  Одсјек за имовинско правне послове и   
 послове     пописа имовине и 

 

            b)  Одсјек за послове саобраћаја, паркинга,  
  инфраструктуре и екологије. 
 

      2.   Одјељење за финансије: 

a) Одсјек за финансије,рачуноводство и трезор  

             b) Одсјек за буџет. 
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Службе 

 

У Административној служби образују се следеће 
службе, као основне организационе јединице: 

 

1. Стручна служба за послове Скупштине 
општине Зворник коју у складу са законом 
образује Скупштина општине, 

2. Кабинет Начелника општине, у склопу кога се 
формира: 

    а) Одсјек за интерну ревизију, 

3. Комунална полиција, 

4. Служба за јавне набавке, развој и 
међународну сарадњу, 

5. Служба за развој локалне самоуправе, 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима и 

6. Служба цивилне заштите. 
 
III - ДЈЕЛОКРУГ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 
 
О Д Ј Е Љ Е Њ А 

 

Члан 6. 
 

Одјељење за финансије 
 

Дјелокруг рада 
 
Одјељење за финансије врши послове: 

 извршавања Закона о буџетском систему и 
Закона о трезорском пословању, те других 
прописа и општих аката у оквиру права и 
дужности Општине који се односе на област 
финансија, 

 припремања и праћење реализације политике 
финансирања Општине, 

 припремања нацрта буџета Општине и 
завршног рачуна, 

 израда ребаланса буџета, 

 праћења и евиденције прихода и извршење 
расхода буџета, 

 контроле правилности и законитости 
коришћења буџетских средстава, 

 унапређење система управљања квалитетом 
ISO 9001:2000, из дјелокруга рада Одјељења, 

 припреме и обрађивања материјал за 
сједнице Скупштине општине и одговара за 
законитост истих из своје надлежности, 

 кординација рада са другим одјељењима и 
службама Административне службе и 
надлежним државним органима, 
организацијама и институцијама у оквиру 
овлаштења, 

 као и друге послове који му се посебним 
актима и налогом Начелника општине ставе у 
дјелокруг рада. 

 

Члан 7. 
 

Одјељење за просторно уређење 
 
 

Дјелокруг рада 
 

Одјељење за просторно уређење врши: 
 

 извршавање Закона, других прописа и општих 
аката у оквиру права и дужности Општине који 
се односе на област просторног уређења, 

 стручне и управне послове из надлежности 
Општине који се односе на припрему 
просторно-планске документације, 

 издавање урбанистичких сагласности и 
одобрења за грађење, техничке прегледе и 
употребне дозволе изграђених објеката, 

 контролу техничке документације, 

 послове легализације бесправно изграђених 
објеката, 

 образује и организује рад Комисије за 
технички преглед објеката и припрема и 
израђује рјешења за употребу објеката, 

 увиђаје на терену, даје стручно мишљење о 
могућности градње и израђује урбанистичко-
техничке услове, 

 прикупљање, сређивање и обрада података и 
докумената из области просторног уређења, 

 исколчавање објеката на терену, 

 послове везане за функционисање и 
ажурирању ГИС окружења, 

 унапређење система управљања квалитетом 
ISO 9001:2000, из дјелокруга рада Одјељења, 

 израда програма рада и извјештај о раду 
одјељења, 

 припрема и обрађује материјал за сједнице 
Скупштине општине и одговара за законитост 
истих из своје надлежности, 

 кординација рада са другим одјељењима и 
службама Административне службе и 
надлежним државним органима, 
организацијама и институцијама у оквиру 
овлаштења, 

 као и друге послове који му се посебним 
актима и налогом Начелника општине ставе у 
дјелокруг рада. 
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Члан 8. 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја 

 
Дјелокруг рада 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја врши: 

 извршавање Закона, других прописа и општих 
аката у оквиру права и дужности Општине који 
се односе на област стамбено-комуналне 
дјелатности и послова саобраћаја, 

 стручне и управне послове из надлежности 
одјељења, 

 организовање послова из оквира обављања 
комуналних дјелатности (јавне расвјете, 
одређивање назива улица и кућних бројева, 
одржавање чистоће, заузеће јавних површина, 
подизање и одржавање зелених површина, 
кориштење обале и воденог простора, 
снабдјевање водом и топлотном енергијом, 
уређење гробаља, прекопавање јавних 
површина, одвођење отпадних вода и 
атмосферских вода) на подручју општине 
укључујући и саобраћај, 

 послове у домену заштите животне средине, 

 послове у вези са истицањем реклама и 
натписа, 

 послове из области заједничке комуналне 
потрошње, изградње и одржавање објеката 
комуналне инфраструктуре у граду, уређење 
градског грађевинског земљишта, изузев за које 
је надлежно одјељење за просторно уређење, 

 евиденцију стања и послова изградње, 
одржавања и кориштења локалних и 
нектегорисаних путева, улица и других објеката 
саобраћајне инфраструктуре на подручју 
општине, 

 послове из области кориштења градског 
грађевинског земљишта, 

 парцелацију земљишта на основу регулационих 
и урбанистичких планова, 

 послове надзора, 

 утврђивање накнада за кориштење комуналне 
инфраструктуре и ресурса, послове из  области 
стамбених односа, кућног реда, одржавања 
стамбених зграда и хитних интервенција, 

 послове регистрације заједница етажних 
власника 

 израду програма рада и планова обезбјеђења 
проходности путева и улица у зимским 
условима, 

 утврђивање приоритета за обнову и развој 
капацитета комуналних дјелатности и 
комуналне инфраструктуре са потребном 
техничком и финансијском документацијом 
изворима и условима финансирања и 
обезбјеђења њиховог праћења и реализације, 

 вођење управног поступка у стамбено - 
комуналној дјелатности и области саобраћаја и 
издавање рјешења, 

 послове изградње, уређења, контроле и 
експлоатације паркиралишта и јавних гаража и 
наплате услуга паркирања и гаражирања 
возила, 

 послове управљања јавним паркинг просторима 
и јавним гаражама, 

 праћење и проучавање стања из области 
собраћаја на подручју општине, 

 послове у вези са регулисањем саобраћаја, 
прекопима јавних површина и јавног превоза 
лица и ствари на подручју општине, 

 изградњу и одржавање тротоара, пјешачких 
стаза и стајалишта и јавног градског и 
приградског превоза путника, 

 издавање у закуп, контрола кориштења, наплата 
и евиденција станова, пословних и гаражних 
простора у власништву општине, 

 подношење захтјева, за издавање урбанистичке 
сагласности, дозволе за градњу и употребне 
дозволе уз претходно прибављену техничку 
документацију за објекте инфраструктуре који се 
финансирају из буџета општине и других нивоа, 

 одређује ерозивна подручја и прописује 
противерозивне мјере, 

 обезбјеђује услове кориштења и начин 
управљања природним језерима, изворима, 
јавним бунарима и јавним чесмама и стара се о 
њиховој заштити, те ствара опште услове за 
очување чистоће обала ријека и језера, на овом 
подручју, 

 обезбјеђује опште услове и начине изградње и 
одржавања водовода у сеоским насељима, 
њихово кориштење и утврђује санитарно-
техничке услове за испуштање отпадних вода, 
одређује водопривредне услове, 

 обезбјеђује услове за очување, кориштење и 
унапређење подручја са природним љековитим 
својствима и управља подручјима са природним 
љековитим својствима на којима је успостављен 
посебан режим заштите, 

 прописује граничне вриједности емисије за 
поједине штетне и опасне материје у 
случајевима утврђеним законом, 
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 обезбјеђује очување природних вриједности на 

свом подручју и доноси акта о стављању под 
заштиту одређеног природног добра, 

 послове из области пописа општинске имовине, 
те води евиденцију о истој, 

 унапређење система управљања квалитетом 
ISO 9001:2000, из дјелокруга рада Одјељења, 

 припрема и обрађује материјал за сједнице 
Скупштине општине и одговара за законитост 
истих из своје надлежности, 

 кординација рада са другим одјељењима и 
службама Административне службе и 
надлежним државним органима, организацијама 
и институцијама у оквиру овлаштења, 

 као и друге послове који му се посебним актима 
и налогом Начелника општине ставе у дјелокруг 
рада. 

 прикупља катастарско-књижне и земљишно 
књижне податке, о некретнинама ( земљиште 
објекти), улице локални и некатегорисани 
путеви комунална инфраструктура уписане на 
општину Зворник, 

 врши идентификацију и попис постојеће 
имовине општине, 

 врши процјену вриједности општинске имовине, 

 покреће иницијативу (код надлежних орагана) о 
преносу државне својине на општину, 

 ради на преносу имовине коју је општина 
Зворник стекла као правни сљедбеник, 

 уписује и устројава евиденцију о некретнинама 
општине Зворник, 

 води посебан програм о стању општинске 
имовине (власништво, категорија, врста и 
вриједност) како спорне тако и неспорне, 

 води евиденцију спорних некретнина и 
припрема документацију за покретање                   
поступка за рјешавање спора, 

 доставља извјештаје начелнику и скупшитини о 
стању пописа општинске имовине, 

 Сарадња са кабинетом начелника  и одјељења 
за финансије  око пописа имовине, 

 Сарадња са РГУ (око преноса права и 
кориштења општинске имовине), 

 Сарадња са правобраниоцом око рјешевања 
спорне општинске имовине. 

 Послови за грађење и надзор над грађењем, 
осим објеката за које одобрење за грађење даје 
Министарство за просторно уређење, 
грађевинаество и екологију, 

 

 Обрачун накнада за уређење градског 
земљишта и накнаде на име природне 
погодности – једнократна рента. 

 
Члан 9. 

 

Одјељење за борачко - инвалидску заштиту 
 

Дјелокруг рада 
 

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту врши 
послове: 

 извршавања Закона, других прописа и општих 
аката у оквиру права и дужности Општине који 
се односе на област борачко-инвалидске 
заштите, 

 борачко и инвалидске заштите, заштите 
цивилних жртава рата, 

 провођење управног поступка у првом степену и 
израда рјешења у предметима личне и 
породичне инвалиднине, о правима породица 
погинулих бораца категоризације бораца, о 
правима бораца и жртва рата, 

 остваривања права на здравствену заштиту и 
бањско - климатску рехабилитацију и других 
повластица по основу борачко - инвалидске 
заштите, 

 везаних за рад првостепене љекарске комисије 
за утврђивање инвалидитета ратних војних 
инвалида и цивилних жртава рата, 

 рјешавања стамбених питања бораца, 
инвалида, породица погинулих бораца и жртава 
рата, 

 вођења евиденције и одређених података о 
корисницима борачко - инвалидске заштите, 

 унапређење система управљања квалитетом 
ISO 9001:2000, из дјелокруга рада Одјељења, 

 израде програма рада и извјештаја о раду 
одјељења, 

 припрема и обрађује материјал за сједнице 
Скупштине општине и одговара за законитост 
истих из своје надлежности, 

 кординација рада са другим одјељењима и 
службама Административне службе и 
надлежним државним органима, организацијама 
и институцијама у оквиру овлаштења, 

 послови евиденције о лицима која су регулисала 
војну обавезу 

 остваривање допунских права породица 
погинулих бораца и војних инвалида 

 као и друге послове који му се посебним актима 
и налогом Начелника општине ставе у дјелокруг 
рада. 
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Члан 10. 

 

Одјељење за општу управу 
 

Дјелокруг рада 
 
Одјељење за општу управу врши послове: 
 

 извршавања закона, других прописа и општих 
аката у оквиру права и дужности Општине који 
се односе на област опште управе, 

 грађанских стања (матичне књиге, 
држављанство, лично име, радне књижице и 
др.), 

 пријемне канцеларије, протокола, писарнице, 
доставне службе, архиве, овјере потписа, 
преписа и рукописа, 

 издавање увјерења из јавних регистара које 
води, издавање потврда о чињеницама о којима 
се не води јавна евиденција када је на то 
законом овлаштено, 

 вођења бирачких спискова, 

 мјесних канцеларија, 

 пружања правне помоћи, 

 вођења поступка по притужбама грађана, 

 унапређење система управљања квалитетом 
ISO 9001:2000, 

 припрема и обрађује материјал за сједнице 
Скупштине општине и одговара за законитост 
истих из своје надлежности, 

 кординација рада са другим одјељењима и 
службама Административне службе и 
надлежним државним органима, организацијама 
и институцијама у оквиру овлаштења, 

 као и друге послове који му се посебним актима 
и налогом Начелника општине ставе у дјелокруг 
рада. 

 Послови посланичке канцеларије 
 

Члан 11. 
 

Одјељење за привреду, пољопривреду и 
друштвене дјелатности 

 
Дјелокруг рада 

 
Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене 
дјелатности врши: 

 

 извршавање Закона, других прописа и општих 
аката у оквиру права и дужности Општине који 
се односе на област привреде, поњопривреде и 
друштвених дјелатности, 

 стручне и управне послове из надлежности 
Општине који се односе на: студијске и 
аналитичке послове из области привреде 
(индустрија, трговина и снабдијевање, 
угоститељство, туризам, занатство, шумарство 
и водопривреда), и пољопривреде, 

 планирање развоја у области привреде, 
пољопривреде и друштвених дјелатности, 

 послове везане за приватно предузетништво, 
издавање одобрења и лиценци за обављање 
регистрованих дјелатности предузетника, 

 подстицај развоја малих и средњих предузећа, 

 развој пољопривредне производње и заштите 
пољопривредног земљишта, сточарства, 
воћарства, мини фарми, организовања 
пољопривредника, лова, риболова, 

 обезбјеђује услове за развој и унапређење 
угоститељства, занатства и трговине и 
прописује радно вријеме и друге услове њиховог 
рада и пословања којима се остварују захтјеви 
грађана у оквиру тих дјелатности, 

 обезбјеђује услове за развој туризма, 
туристичких мјеста и развој и унапређење 
комуналних, спортско - рекреативних и других 
дјелатности које доприносе развоју туризма, као 
и услове за организовање туристичко - 
информативне и пропагандне дјелатности, 

 послови у вези са остваривањем оснивачких и 
власничких права општине у јавним установама, 

 израда анализа, информација и извјештаја из 
области надлежности одјељења, 

 прикупљање података и израда информација и 
анализа о пословању установа и организација у 
области друштвених дјелатности, 

 послови у вези превентивне заштите здравља 
становништва на подручју општине, 

 доноси општински програм развоја социјалне 
заштите и подстиче развој социјално заштитних 
програма у општини, 

 заштита културних добара, осим културних 
добара утврђених законом као добара од 
значаја за Републику, 

 обезбјеђује заштиту и одржавање споменика и 
спомен-обиљежја од значаја за културно-
историјску традицију, ако њихова заштита и 
одржавање нису уређени другим прописима, 

 организује манифестације и обиљежавање 
јубилеја у области културе од значаја за 
општину и развој културно-умјетничког 
аматеризма у општини, 
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 изградња, реконструкција и одржавање објеката 

културе у којима се остварују потребе културе у 
општини, 

 обезбјеђује услове за изградњу, одржавање и 
кориштење спортских и рекреативних објеката, 

 обезбјеђује и усмјерава реализацију школских и 
студентских спортских такмичења, општинског и 
међуопштинског нивоа, 

 обавља послове припреме, расписивања и 
додјеле стипендија студентима и ученицима на 
подручју општине Зворник, 

 обезбјеђује посебне услове за повећање 
квантитета и квалитета рада са младим 
спортским талентима, 

 обезбјеђује услове за развој и унапређење 
аматерског спорта, 

 води евиденцију спортских организација и 
помаже у организацији спортских 
манифестација, 

 прати и помаже рад социјално хуманитарних 
организација и грађана у обављању 
хуманитарне дјелатности, 

 обавља послове и успоставља сарадњу са 
невладиним организацијама, 

 прати програме у области омладине, оснивање 
и удруживање омладинских организација, 
омладинске манифестације, развој омладинске 
политике итд, 

 унапређење система управљања квалитетом 
ISO 9001:2000, из дјелокруга рада Одјељења, 

 припрема и обрађује материјал за сједнице 
Скупштине општине и одговара за законитост 
истих из своје надлежности, 

 кординација рада са другим одјељењима и 
службама Административне службе и 
надлежним државним органима, организацијама 
и институцијама у оквиру овлаштења, 

 као и друге послове који му се посебним актима 
и налогом Начелника општине ставе у дјелокруг 
рада. 

 послови Пословне зоне, 

 послови обезбјеђења пословне зоне 

 приближавање потенцијалних инвеститора и 
капитала у Пословну зону 

 послови економског развоја, 

 координација и савјетодавне услуге малим и 
средњим предузећима, 

 

 савјетодавне услуге предузетницима, 

 припрема поступак, методолошке основе 
планирања у области статистике, 

 прикупљање и обрада статистичких и других 
податка путем званичних статистичких 
извјештаја, 

 сарадња са међународним донаторским и 
кредитним организацијама, 

 праћење међународних фондова, 

 припрема и  израда пројеката из стратегије  
ЛЕР-а, 

 реализација пројеката предвиђених стратегијом 
развоја, 

 реалозација уговора са инвеститорима који 
обављају дјелатност у пословној зони Јадар 

 сарадња са потенцијалним инвеститорима који 
искажу интерес за улазак у Пословну зону 
Јадар, од презентације услова до израде нацрта 
уговора, 

 обрада података ради оцјене пословног 
амбијента за рад предузећа, предузетника и 
предлагања мјера за унапређење, 

 праћење рада Јавних установа чији је оснивач 
општина и предлаже мјере за унапређење рада 
из надлежности Одјељења, 

 утврђивање мјера за унапређење 
функционисања Пословне зоне Јадар. 

 Послови везани за спорт и спортске 
манифестације на подручју општине. 

 
Члан 12. 

 
 

Одјељење за инспекцијски надзор 
 
Дјелокруг рада 
 

Одјељење за инспекцијски надзор врши 
послове: 

 

 извршавања Закона, других прописа и општих 
аката у оквиру права и дужности Општине који 
се односе на област инспекцијског надзора, 

 инспекцијског надзора над активностима као и 
над пословањем и поступањем правних лица и 
грађана у погледу придржавања закона, других 
прописа и општих аката, 

 инспекцијског надзора из надлежности: тржишне 
инспекције, санитарне инспекције, ветеринарске 
инспекције, водопривредно - пољопривредне 
инспекције , урбанистичко - грађевинске 
инспекције, инспекције друмског саобраћаја и 
инспекције за заштиту животне средине, 
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 провођења управног поступка у пословима 

надзора, подношење прекршајних и кривичних 
пријава против прекршилаца из надлежности 
инспекције, 

 заступање Административне службе код 
Основног суда – одјељење за прекршаје, 

 унапређење система управљања квалитетом 
ISO 9001:2000, из дјелокруга рада Одјељења, 

 израда извјештаја и информација за потребе 
Начелника општине и Скупштине општине, 

 припрема и обрађује материјал за сједнице 
Скупштине општине и одговара за законитост 
истих из своје надлежности, 

 кординација рада са другим одјељењима и 
службама Административне службе и 
надлежним државним органима, организацијама 
и институцијама у оквиру овлаштења, 

 као и друге послове који му се посебним актима 
и налогом Начелника општине ставе у дјелокруг 
рада. 

 
С Л У Ж Б Е 

Члан 13. 
 

Стручна служба за послове Скупштине Општине 
 

Дјелокруг рада 
 

Стручна служба Скупштине Општине обавља: 
 

 стручне, административне, техничке и друге 
послове за потребе Скупштине општине и 
скупштинских радних тијела, 

 пружа стручну помоћ одборницима у вршењу 
одборничких права и дужности и 

 врши друге послове у складу са Статутом 
општине и Пословником Скупштине општине. 

 
Члан 14. 

 

Кабинет Начелника општине 
 

Дјелокруг рада 
 
Кабинет начелника Општине обавља: 

 стручне и административне послове за 
Начелника општине и Замјеника начелника, 

 послове савјетника Начелника општине, 

 послове интерне ревизије, 

 послове заступања Општине пред судовима и 
сарадња са Правобранилаштвом РС, 

 

 послове усклађивања рада кабинета са другим 
организационим дијеловима у 
Административној служби општине и 
надлежним државним органима, 

 пријем странака код Начелника општине и 
упућивање организационим јединицама 
Административне службе и надлежним 
органима, 

 послове у вези са оцјеном усаглашености са 
законом аката предузећа и установа, а на које 
Начелник општине даје сагласност, 

 припрема и обрађује материјал за сједнице 
Скупштине општине и одговара за законитост 
истих из своје надлежности, 

 послове сарадње општине са другим градовима 
и општинама, 

 припрему и организацију радних састанака за 
потребе Начелника општине и протоколарних 
пријема, 

 послове у вези са представкама упућеним 
Начелнику општине, 

 послове израде општих и појединачних аката из 
надлежности Начелника општине, 

 обезбеђује примјену Закона о слободи приступа 
информацијама, 

 послове јавног обавјештавања о активностима 
Административне службе општине, 

 послове односа са јавношћу и средствима 
информисања, 

 послове припреме и израда информативног 
билтена општине, 

 израда и администрација WEB портала општине 
Зворник, 

 сарадње са Савезом општина и градова РС, 

 унапређење система управљања квалитетом 
ISO 9001:2000, 

 кординација рада са другим одјељењима и 
службама Административне службе и 
надлежним државним органима, организацијама 
и институцијама у оквиру овлаштења, 

 као и друге послове који му се посебним актима 
и налогом Начелника општине ставе у дјелокруг 
рада. 

 Послови прописани Законом о заштити на раду 

 Послови прописани Правилником о процјени 
ризика на радном мјесту и у радној средини 

 Послови прописани Актом о процјени ризика на 
радном мјесту и у радној средини за општину 
Зворник број:604-470/11 од 17.08.2011. године 
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Члан 15. 

 
 

Комунална полиција 
 

Дјелокруг рада 
 
 

 Комунална полиција врши послове комунално - 
полицијске контроле и надзора над примјеном 
закона, других прописа и општих аката из 
области комуналних и других дјелатности 
утврђених посебним законима и прописима 
Општине. Комунална полиција обавља све 
послове предвиђене Законом о комуналној 
полицији. 

 

 У вршењу контроле и надзора Комунална 
полиција има овлашћења утврђена законом и 
прописима Општине из комуналних и других 
области. 

 

Члан 16. 
 

Служба за јавне набавке, развој и међународну 
сарадњу 

 
Дјелокруг рада 

 

У Служби за јавне набавке, развој и међународну 
сарадњу обављају се послови: 

 

 израда плана јавних набавки Административне 
службе општине на годишњем нивоу, 

 праћење прописа из области јавних набавки и 
покретање иницијатива за измјене и допуне 
прописа, 

 провођења комплетне процедуре јавних 
набавки за потребе Административне службе 
општине у складу са Законом о јавним 
набавкама БиХ, 

 припреме тендерске документације, 

 расписивања поступка јавне набавке, 

 пријема тендерске документације, 

 административно – технички послови за 
потребе комисије за јавне набавке Општине, 

 припреме приједлога уговора и других аката, 

 припрема рјешења из надлежности Начелника, 
по приговорима на поступке јавних набавки, 

 припрема изјашњења, одговарајућих 
појашњења, те обезбјеђење и достављање 
расположиве документације на захтјев 
другостепеног органа, у поступцима по жалбама 
из области јавних набавки, 

 припрема одговора на тужбе у управним 
споровима, који се односе на јавне набавке, 

 израда извјештаја о проведеним поступцима 
јавних набавки, 

 израда нових и допуна постојећих интерних 
контролних поступака и процедура, 

 унапређење система управљања квалитетом 
ISO 9001:2000, из дјелокруга рада Службе, 

 сарадње са међународним финансијским и 
другим институцијама, у циљу обезбјеђења 
финасирања пројеката, 

 кординација и праћење имплементације 
стратегија развоја општине, 

 припрема стратешких и других пројеката од 
посебног интереса и значаја за Општину, 

 прикупљање статистичких и других података, те 
обрада и израда анализа битних за развој, 

 сарадње са градовима – партнерима и другим 
градовима из иностранства и међународним 
асоцијацијама, 

 припрема и обрађује материјал за сједнице 
Скупштине општине и одговара за законитост 
истих из своје надлежности, 

 кординација рада са другим одјељењима и 
службама Административне службе и 
надлежним државним органима, организацијама 
и институцијама у оквиру овлаштења, 

 као и друге послове који му се посебним актима 
и налогом Начелника општине ставе у дјелокруг 
рада. 

 укључења у оперативно управљање развојем 

 укључења у секторске радне групе, 

 стално усавршавање знања и вјештина, интерни 
трансфер знања и вјештина,  модернизација и 
координација акционог планирања, 

 оперативна припрема оквирни и годишњи план 
финансирања 

 мапира друге изворе и услове финансирања, 

 иницира, координира и припрема за уговарање 
интерсекторске пројекте и мјере, 

 координира екстерну комуникацију, 

 организује и координира надзор, анализита 
стање индикатора и извјештава, 

 припрема инструмената, евалуатора, 

 синтеза извјештаја и план побољшања, 

 припрема план ажурирања. 

 писање пројеката везаних за пред приступне 
фондове Европске Уније и друге институције, 

 превод свих акта писаних на енглеском језику, 

 праћење међународних фондова 
 

 57 



Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
Члан 17. 

 
Служба за развој локалне самоуправе, заједничке 

послове и управљање људским ресурсима 
 

Дјелокруг рада 
 

У Служби за развој локалне самоуправе, 
заједничке послове и управљање људским ресурсима 
обављају се послови: 

 

 праћење и предлагање прописа из области 
локалне самоуправе у циљу унапређења рада 
исте, 

 израде анализа, информација и извјештаја о 
функционисању локалне самоуправе, са 
предлагањем одговарајућих мјера, 

 праћење и проучавања односа са другим 
јединицама локалне самоуправе, те праћење 
тих односа у другим државама, 

 праћење и проучавање прописа из области рада 
и радних односа и предлагање мјера за 
унапређење истих, 

 системског праћења структуре запослених у 
Административној служби са методолошком 
разрадом разноврсних показатеља (кретање 
професионалне каријере, радна успјешност, 
психофизичке могућности, мотивација 
запослених) и њихово поређење са кадровским 
потребама ради утврђивања максималних 
могућности кориштења расположивих знања и 
способности запослених, 

 методолошког праћења социјалне структуре 
запослених и утврђивање и развој програма 
ради превенције рјешавања и отклањања 
различитих врста и облика социјалних 
девијантности, 

 израде нормативних аката из области рада и 
радних односа које доноси Начелник, 

 провођење поступка и процедуре за пријем и 
престанак рада у Административној служби, у 
складу са Законом, и израда појединачних аката 
у вези с тим, 

 вођења кадровске и других потребних 
евиденција из области радних односа, 

 израде Програма стручног усавршавања и 
оспособљавања радника и праћење 
реализације истог, 

 израда нових, и допуна постојећих интерних 
контролних поступака и процедура, 

 унапређење система управљања квалитетом 
ISO 9001:2000, из дјелокруга рада Службе, 

 
 физичко и техничко обезбјеђење објеката 

Административне службе општине, 
 противпожарна заштита и заштита на раду 

Административне службе (планови и програми 
заштите од пожара, набавка, сервисирање и 
одржавање опреме, обука радника из области 
заштите на раду и заштите од пожара), у складу 
са законом, 

 одржавање чистоће у службеним просторијама, 
 вођење стручне библиотеке за потребе 

Административне службе општине, 
 планирање и организовање послова на 

коришћењу, одржавању и регистрацији 
моторних возила Административне службе 
општине, 

 израда норматива и контрола потрошње горива 
и мазива, те планирање набавке моторних 
возила, резервних дијелова, горива и мазива 
као и средстава рада за потребе возног парка, 

 кафе кихиње, 
 припрема и обрађује материјал за сједнице 

Скупштине општине и одговара за законитост 
истих из своје надлежности, 

 кординација рада са другим одјељењима и 
службама Административне службе и 
надлежним државним органима, организацијама 
и институцијама у оквиру овлаштења, 

 као и друге послове који му се посебним актима 
и налогом Начелника општине ставе у дјелокруг 
рада. 

 

Члан 18. 
 

Служба цивилне заштите 
 

Дјелокруг рада 
 
   У Служби цивилне заштите обављају се послови: 

 

 организовања и кординације рада на изради 
процјене и плана цивилне заштите на подручју 
општине, 

 припреме процјене о угрожености становништва 
и материјалних добара, 

 праћење стања, припрема и организованост 
цивилне заштите на одручју општине, 

 израде анализа, информација и извјештаја из 
области цивилне заштите, 

 организовања, опремања и оспособљавања 
снага цивилне заштите у општини, 

 организовања и спровођења мјера заштите и 
спасавања становништва и материјалних 
добара, 

 непосредне сарадње са службом осматрања и 
обавјештавања и Републичком управом за 
цивилну заштиту, 
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 унапређење система управљања квалитетом 

ISO 9001:2000, из дјелокруга рада Службе, 
 припрема и обрађује материјал за сједнице 

Скупштине општине и одговара за законитост 
истих из своје надлежности, 

 кординација рада са другим одјељењима и 
службама Административне службе и 
надлежним државним органима, организацијама 
и институцијама у оквиру овлаштења, 

 као и друге послове који му се посебним актима 
и налогом Начелника општине ставе у дјелокруг 
рада. 

 
 

IV - ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 
 

Члан 19. 
 

Извршавање послова из свог дјелокруга свака 
организациона јединица врши у складу са Планом и 
програмом рада. 

 

Годишњим програмом рада утврђују се послови и 
задаци које организационе јединице врше у оквиру 
своје надлежности, а по потреби могу се доносити 
посебни програми рада за поједина радна мјеста 
унутар одјељења. 

 

Програм рада Општинске административне 
службе на предлог начелника одјељења  и шефова 
служби доноси Начелник општине. 

 
Члан 20. 

 

У свакој организационој јединици воде се 
евиденције и подносе извјештаји о раду једном 
мјесечно Начелнику одјељења, шефу кабинета, 
секретару СО, шефу службе и Начелнику општине 
најмање једном годишње. 

 

На захтјев Начелника општине, начелника 
одјељења, шефа кабинета, секретара СО или шефа 
службе извјештаји се подносе и чешће. 
 
V - РУКОВОЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОМ СЛУЖБОМ 

 
 

Члан 21. 
 

Административном службом руководи Начелник 
општине. 

Начелник општине има Замјеника начелника 
општине, који обавља послове које му повјери 
Начелник општине и замјењује га у случају његове 
одсутности, или спријечености. 

 

Начелник може образовати колегијум ради 
расправљања стручних и других питања у вези 
извршавања послова и задатака Административне 
службе општине. 

Колегијум чине: замјеник начелника општине, 
предсједник скупштине, потпредсједник скупштине, 
начелници одјељења, секретар Скупштине, шеф 
кабинета, стручни савјетници Начелника општине, 
шефови служби. 

Ставови колегијума не обавезују Начелника 
општине и имају савјетодавни карактер. 

 

У зависности од питања о којима се расправља у 
раду стручног колегијума, по позиву, могу учествовати и 
други запослени. 

 

Начелник општине ће у координацији са шефом 
кабинета и начелницима одјељења и шефовима 
служби, најмање једном годишње процјењивати да ли 
постојећа интерна организација, одговара потребама 
грађана, достигнутом нивоу рализације стратешког 
плана општине, расположивим финансијским 
капацитетима и модерним праксама. Сходно 
процјењеним потребама покренуће се процедура 
усклађивања унутрашње организације. 

 

На основу извјештаја о раду који се подносе 
сваких мјесец дана Начелник општине врши анализу 
постојеће систематизације и у складу са потребама 
доноси Правилник о измјенама и допунама постојећег 
Правилника. 

 
Члан 22. 

 
Начелник општине ће у року од три мјесеца од 

ступања на снагу овог правилника, донијети упуство о 
спровођењу поступка редовне процјене интерне 
организације, као анекс овог акта. 
 

Члан 23. 
 

За обављање одређених задатака могу се 
образовати радне групе и стручне комисије од 
запослених из једног или више одјељења. 

 

Састав радне групе, односно комисије, опис 
задатака, право на накнаду, рокови за њихово 
извршење и слично утврђује се рјешењем које доноси 
Начелник општине. 

 

Рјешењем из претходног става одређује се и 
начин обављања административно-техничких послова 
за радну групу, односно комисију. 

 

У радну групу, односно комисију могу се по 
потреби ангажовати и стручна лица која нису запослена 
у Административној служби. 
 

Члан 24. 
 
 

Одјељењем руководи начелник одјељења. 
Службом руководи шеф службе 
Одсјеком руководи шеф одсјека. 
Кабинетом начелника руководи шеф кабинета. 
Стручном службом за послове СО Зворник 
руководи секретар Скупштине општине. 
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VI – ПРИПРАВНИЦИ 

 

Члан 25. 
 

Ради оспособљавања за самосталан рад на 
пословима и задацима одређене струке, односно 
службе, у радни однос у својству приправника на 
одређено вријеме могу се примати кандидати без 
радног искуства са завршеном високом или вишом 
стручном спремом из дјелокруга послова самосталног 
односно вишег стручног сарадника а са средњом 
спремом из дјелокруга послова стручног сарадника. 
 
VII – ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У 
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 
 

Члан 26. 
 

Запослени у општинској административној служби 
су дужни да извршавају налоге Начелника општине, 
Начелника одјељења, Шефа кабинета, Шефа службе, 
Шефа одсјека и Секретара Скупштине. 

Запослени за свој рад одговарају дисциплински и 
материјално. 

 

Услови и поступак за утврђивање дисциплинске и 
материјалне одговорности утврђује се посебним 
правилником. 

У обављању својих послова радници су дужни да 
се понашају у складу са Кодексом понашања државних 
службеника. 

 

Начелник општине посебном Одлуком а на основу 
Закона дефинише радна мјеста за која је потребна 
сигурносна провјера надлежних органа. 

 
VIII – ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 27. 
 

Рад општинске административне службе је јаван. 
 

Начелник општине се стара о примјени начела 
јавности рада Административне службе и одређује 
степен тајности појединих података или докумената 
односно послова и задатака који представљају тајну и 
не могу се објављивати. 
 

Члан 28. 
 

Јавне изјаве за домаћу и страну штампу, односно 
информације о раду Административне службе, за 
средства информисања, може у име Административне 
службе давати Начелник општине, његов замјеник и 
друга лица које Начелник овласти. 
 
IX – ПОТПИСИВАЊЕ АКАТА, ПЕЧАТИ И ШТАМБИЉИ 
 

Члан 29. 
 

Потписивање аката Административне службе 
општине врши Начелник општине. 

 

Потписивање аката из надлежности основних 
организационих једница врши руководилац те 
организационе јединице. 
 

Члан 30. 
 

Печатима и штамбиљима Административне 
службе општине рукују запослени које за то овласти 
Начеленик општине. 

 

Печати и штамбиљи се чувају у сефу. 
 

Начелник одјељења за општу управу води 
евиденцију о печатима и штамбиљима који се 
употребљавају у оквиру АСО Зворник. 
 

Члан 31. 
 

Запослени којима су повјерени печати и 
штамбиљи на употребу лично су одговорни за закониту 
и правилну употребу и чување истих и дужни су да 
лично рукују повјереним печати и штамбиљима. 
 
X – СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА 
 

Члан 32. 
 

Пословни задаци Административне службе 
групишу се према њиховој врсти, сложености, 
сродности и значају. 

 

Члан 33. 
 

Сходно одредби претходног члана послови и 
задаци групишу се у следеће групе: 

 

1. Нормативно- правни, 
2. Студијско- аналитички, 
3. Управно- надзорни, 
4. Стручно- оперативни, 
5. Административно- технички, 
6. Рачуноводствено- материјални, 
7. Оперативно- технички, 
8. Послови и задаци помоћних дјелатности. 

 

Члан 34. 
 

Нормативно-правни послови и задаци обухватају: 
 

− израда преднацрта и нацрта прописа и општих 
аката које доносе Начелник општине и 
Скупштина општине, као и израда других 
општих аката, 

− израда анализа и информација о примени 
закона и других прописа и општих аката, 

− давање стручних мишљења о преднацртима и 
нацртима прописа и општих аката које доноси 
Скупштина општине и Начелника општине, 

− праћење појава од интереса за остваривање 
уставности и законитости заштите права и 
државне својине и информација надлежних 
органа о тим појавама. 
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Послови и задаци из претходног става су 

најсложенији. 
Члан 35. 

 

Студијско-аналитички послови и задаци 
обухватају: 

− израда анализа, извјештаја и других стручних 
материјала на основу одговарајућих података за 
Скупштину општине и Начелника општине, 

− израда преднацрта, нацрта и предлога 
друштвеног плана, буџета, звршног рачуна и 
општег биланса средстава, 

− праћење и проучавање стања у одређеној 
области и давање предлога за предузимање 
одговарајућих мјера, 

− координација рада у вези са унапређењем 
организације, функционисања и метода рада у 
одређеној области управе или више сродних 
области. 

 

Послови и задаци из претходног става су 
најсложенији. 

 

Члан 36. 
 

Управно-надзорни послови и задаци 
обухватају: 

 

− вршење непосредног надзора над применом 
прописа, 

− вршење надзора над законитости рада органа, 
организација и заједница, 

− вршење послова за потребе Скупштине 
општине и Начелника општине, 

− пружање правне помоћи, 
− самостално вођење управног поступка и 

рјешавање управних ствари у првостепеном 
поступку на основу разноврсних доказаних 
средстава, 

− вршење инспекцијског надзора, 
− рјешавање једноставнијих управних ствари у 

првостепеном поступку на основу података из 
службене евиденције. 

 
 

Послови и задаци из алинеје 1, 2, 3, 4, 5, и 6. су 
најсложенији, а из алинеје 7. једноставнији. 
 

Члан 37. 
 

Стручно-оперативни послови и задаци обухватају: 
− прикупљање, сређивање, евидентирање, 

контролу и обраду података према 
методолошким и другим упуствима и 
успостављање документационих материјала, 

− израда анализа о резултатима оперативних 
истраживања и обрада података, 

− праћење извршења буџета, 

− прикупљање, вођење, контрола и техничка 
обрада статистичких и сличних података према 
методолошким и другим упуствима. 

Послови и задаци из алинеје 1, 2, и 3. су 
најсложенији, а из алинеје 4 су једноставији. 
 

Члан 38. 

Административно-технички послови и задаци 
обухватају: 

 

− контролу извршавања послова и задатака у 
вези са спровођењем канцеларијског пословања 
органа управе, 

− персонални послови, 
− пријем, завођење, развођење, распоређивање и 

архивирање предмета, 
− вођење евиденције и издавање извода из тих 

евиденција, 
− послови техничког секретара, 
− овјера потписа, преписа и рукописа, 
− препис и сравњавање материјала. 

 
 

Послови и задаци из алинеје 1. и 2. су сложени, а 
остали послови из алинеје 3, 4, 5, 6, и 7. су 
једноставнији. 

 

Члан 39. 
 

Рачуноводствено-материјални послови и задаци 
обухватају: 

 

− израда и праћење извршења финансијског 
плана, 

− књиговодствену обраду и обраду материјално-
финансијских докумената, 

− благајничке послове, послове фактурисања и 
ликвидатуре. 

 
Послови и задаци из алинеје 1. су сложени, а из 

алинеје 2. и 3. су једноставнији. 
 

Члан 40. 
 

Послови и задаци оперативно-техничке 
дјелатности обувахатају: 

 

− управљање превозним средствима и њихово 
техничко одржавање, 

− руковање уређајима за умножавање 
материјала, 

− инвестиционо и текуће одржавање грађевинских 
објеката, средстава рада и опреме, 

− физичко обезбјеђење зграда, 
− дактилографски послови. 

 

Послови из алинеје 1. су сложени, а из алинеје 2, 
3, 4. и 5. су једноставнији. 
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Члан 41. 

 

Послови и задаци помоћних дјелатности 
обухватају: 

 

− паковање и отпрема поште, 
− курирски послови, 
− преношење инвентара, 
− одржавање чистоће, 
− послови кафе куварица и других послова по 

наређењу руководиоца органа. 
 

Послови из алинеје 1, 2, 3, 4. и 5. су прости. 
 
XI – СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА 
 

Члан 42. 
 

Систематизацијом радних мјеста утврђују се 
назив реферата (радних мјеста) са описом послова, 
врстом и степеном школске спреме, односно стручне 
спреме, потребним радним искуством, стручним 
испитом и бројем извршилаца: 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 

1. Начелник одјељења 
 

Опис послова: 
 

− организује и руководи радом Одјељења и 
одговоран је за законитост и извршење послова 
Одјељења 

− координира рад извршилаца у одјељењу и врши 
распоред послова и задатака на раднике у 
одјељењу и одговара за законит и благовремен 
рад радника у одјељењу 

− усклађује рад Одјељења са другим 
Одјељењима у Административној служби са 
надлежним државним органима, организацијама 
и институцијама у оквиру овлаштења 

− израђује планове, програме рада и извјештаје о 
раду Одјељења и одговоран је за припрему и 
обраду материјала који се предлаже Скупштини 
општине 

− одговоран је за извршење одлука и закључака 
Скупштине општине који се односе на 
Одјељење 

− учествује у изради општих и појединачних аката 
по налогу Начелника општине 

− потписује путне налоге за раднике Одјељења 
− предлаже покретање дисциплинског поступка 

против радника Одјељења 
− одобрава и овјерава требовања потрошног 

материјала за Одјељење 
− предлаже Начелнику општине распоред 

радника у Одјељењу 

− подноси извјештај о раду Начелнику општине 
сваких мјесец дана са прецизно наведеним 
радним активностима које је обавио 

− обавља  и друге послове по налогу Начелника 
− одговаран је за законито, благовремено и 

економично извршење повјерених послова 
− за свој рад одговоран је Начелнику општине 
 
Број извршилаца:  1 /један/ 

 

Сложеност: Студијско-аналитички-најсложенији 
 

Услови: ВСС - економски или правни факултет, пет 
година радног искуства, положен стручни испит за рад у 
Административној служби 
 
A - ОДСЈЕК ЗА БУЏЕТ 

 
 

2. Шеф одсјека за буџет 
 

Опис послова: 
− организује рад Одсјека 
− припрема одлуку о буџету, одлуку о извршењу 

буџета и одлуку о измјенама и допунама одлуке 
о буџету 

− у поступку израде одлуке о буџету координира 
рад са начелницима одјељења и шефовима 
служби у Административној служби општине, 
као и са надлежним представницима буџетских 
корисника 

− припрема извјештај о извршењу буџета 
− спроводи и стара се о благовременом 

извршењу одлука и других аката скупштине и 
њених тијела који се односе на област 
финансија 

− припрема контни план са конкретизацијом 
шестоцифрених рачуна према усвојеној одлуци 
о буџету 

− врши ликвидатуру докумената за сва готовинска 
и безготовинска плаћања, провјерава рачунску 
исправност документа и комплетира 
документацију са свим потребним прилозима 

− контролише и својим потписом на свим 
трезорским обрасцима који се односе на 
потрошачке јединице Административне службе 
потврђује исправност наведених конта 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− обавља друге послове по налогу начелника 
Одјељења 

− одговоран за законито, благовремено и 
економично извршење повјерених послова 

− за свој рад одговоран је начелнику Одјељења за 
финансије 
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Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Студијско-аналитички; најсложенији 
 

Услови: ВСС, економски факултет, три године 
радног искуства положен стручни испит за рад у 
Административној служби, лиценца за рачуноводствене 
послове 
 

3.   Самостални стручни сарадник за праћење 
локалних општинских прихода 

 
Опис послова: 

− припрема обрасце за евиденцију потраживања 
општине, 

− припрема обрасце за унос локалних прихода, 
− води евиденцију о промету и стању 

потраживања по основу локалних општинских 
прихода, аналитички према носиоцима 
задужења, по основу рјешења и других аката 
општине, 

− припрема обрасце за унос обавеза по судским 
рјешењима и води евиденцију о истим, 

− комплетира евиденцију и обрасце за 
алтернативни смјештај, 

− у свом раду сарађује и координира са 
надлежним лицима из одјељења и служби 
Административне службе општине, ради 
свеобухватног евидентирања потраживања по 
свим основама, 

− у контакту са надлежним лицима из појединих 
одјељења и служби Административне службе 
општине, стара се о благовременој наплати 
ових потраживања и предузимању потребних 
мјера у случају отежане наплате, 

− прима и одлаже дописе које прима Одјељење, 
води протокол дописа који се шаљу из 
Одјељења, 

− обавља потребне контакте са дужницима, 
банкама, Пореском управом, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− обавља друге послове по налогу шефа Одсјека 
и начелника Одјељења, 

− одговоран за законито, благовремено и 
економично извршење повјерених послова 

− за свој рад одговоран је Шефу Одсјека за буџет 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Стручно-оперативни; рачуноводствени 
– најсложенији 

 

Услови:  ВСС – економског смјера, једна година 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
Административној служби 
 

4.   Самостални стручни сарадник за праћење    
кредитних и уговорних односа  општине 

 
Опис послова: 

 

− свакодневно прати намјенско трошење 
средстава по потрошачким јединицама и 
планираним позицијама 

− свакодневно прати стање расположивих 
средстава по потрошачким јединицама 

− убацује у трезорско пословање законски и 
оперативни буџет, 

− води евиденцију о кредитном задужењу 
општине, комплетира и ажурира документацију 
везану за намјенско трошење кредитних 
средстава, саставља извјештаје о 
реализованим улагањима и стању дуга, 

− припрема документацију за отплату дугова по 
кредитима, 

− води евиденције о склопљеним уговорима, 
прати   реализацију уговора, ажурира 
евиденције о плаћеним ситуацијама и стању 
дуга, води регистар уговора и анекса, 
комплетира уговоре са ситуацијама, 

− води евиденцију одлука и закључака и прати 
њихову реализацију, 

− врши припрему документације за поврат 
погрешних уплата јавних прихода, води 
евиденцију о извршеним уплатама и 
прекњижавањима, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− учествује у израду нацрта и приједлога буџета 
општине 

− припрема образац налога за плаћање за 
мјесечне дотације одјељења за финансије, 

− обавља друге послове по налогу шефа Одсјека 
и начелника одјељења 

− одговоран је за законито, благовремено и 
економично извршење повјерених послова 

− за свој рад одговоран је шефу Одсјека за буџет 
 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Стручно –оперативни;  најсложенији 
 

Услови: ВСС – економског смјера, једна година 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
Административној служби 
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 5.  Самостални стручни сарадник за управно  

             правне послове 
 

Опис послова: 
 

− доноси  нормативне аката из надлежности 
одјељења, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− врши и друге послове из ове области и по 
наређењу Начелника одјељења. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Студијско-аналитички, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, правни факултет, једна година 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
Административној  служби 
 
Б. ОДСЈЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И 
ТРЕЗОР 
 

6.  Шеф одсјека за финансије, рачуноводство и 
трезор 

 
Опис послова: 

− организује послове и задатке у оквиру Одсјека, 
прати и примјењује прописе из области 
рачуноводства и књиговодства, примјењује 
међународне рачуноводствене стандарде за 
јавни сектор, 

− врши поравнање извода трезора, 
− припрема трезорски образац број 3 за 

потрошачке јединице Административне службе 
за спољни дуг, 

− израђује информације за потребе Скупштине 
општине, Начелника општине и друге кориснике 
по потреби, 

− учествује у изради нацрта и приједлога буџета 
општине, 

− у поступку израде буџета сарађује са 
начелницима одјељења и буџетским 
корисницима. 

− припрема увјерења о подацима о којима Одсјек 
води евиденцију, 

− по потреби ради према генералном овлаштењу 
за рад у трезорском систему, 

− ради друге послове по наређењу начелника 
одјељења, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− одговаран је за законито, благовремено и 
економично извршење повјерених послова 

− за свој рад одговоран је начелнику Одјељења за 
финансије 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност:  Студијско-аналитички; најсложенији 
 

Услови: ВСС -  економски факултет, три године 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
Административној служби, лиценца за рачуноводствене 
послове 
 

 7. Стручни сарадник за главну књигу трезора – 
          унос налога и контролу скупа књига   
           у трезорском пословању 

 
Опис послова: 

 

− врши обраду података у главној књизи трезора, 
− врши ажурирање у књижењу по датуму, мјесецу 

и години, 
− врши контролу и унос података из трезорског 

обрасца број 3 у главну књигу трезора општине, 
за потрошачке јединице Административне 
службе и буџетске кориснике, 

− врши контролу и унос података из трезорског 
обрасца број 5 у главну књигу трезора 
оппштине, за потрошачке јединице 
Административне службе, 

− врши консолидовање и усаглашавање 
књиговодствене евиденције трезора општине са 
евиденцијом буџетских корисника, 

− врши усаглашавање потраживања и обавеза и 
усклађивање жиро рачуна и благајне, 

− прави налоге исправки и усаглашавање са 
промјенама у контном плану, 

− врши претраживање и саставља извјештаје из 
домена свог АП Овлаштења трезорског 
пословања, 

− књижи приходе и врши појединачну контролу 
уноса у трезор, 

− отвара субаналитику за потрошачке јединице 
Административне службе и буџетске кориснике, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− по потреби ради према генералном овлаштењу 
за рад у трезорском систему, 

− ради друге послове по наређењу шефа Одсјека 
и начелника Одјељења, 

− одговаран је за законито, благовремено и 
економично извршење повјерених послова 

− за свој рад одговоран је шефу Одсјека за 
финансије, рачуноводство и трезор 
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Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност:Рачуноводствено-материјални-сложени 
 

Услови: ССС – економског смјера, шест мјесеци 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
Административној служби 
 
  8.    Самостални стручни сарадник за унос фактура 

и  наруџбеница у трезорском пословању 
 

Опис послова: 
 

− врши контролу и унос података из трезорског 
обрасца број 2 у систем трезора општине за 
Административну службу и буџетске кориснике, 

− врши контролу и унос података из трезорског 
обрасца број 5  у главну књигу трезора општине 
за буџетске кориснике, 

− врши претраживање и саставља извјештаје из 
домена свог АП Овлаштења трезорског 
пословања, 

− по потреби ради према генералном овлаштењу 
за рад у трезорском систему, 

− ради друге послове по наређењу шефа Одсјека 
и начелника Одјељења, 

− одговаран је за законито, благовремено и 
економично извршење повјерених послова, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− за свој рад одговоран је шефу Одсјека за 
финансије, рачуноводство и трезор. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Стручно-оперативни; рачуноводствени 
– најсложенији 

 

Услови: ВСС -  економског смјера, једна година 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
Административној служби 
 

9. Стручни сарадник за унос добављача и 
наруџбеница у трезорском пословању 

 
Опис послова 

 

− врши контролу и унос података из трезорског 
обрасца број 4 у систем трезора општине, 

− врши контролу и унос података из трезорског 
обрасца број 1 у систем трезора општине, 

− уноси податке о купцима и потраживањима од 
купаца у систему трезорског пословања, 

− води протокол трезорских образаца за 
потрошачке јединице Административне службе 
и буџетске кориснике, 

− ради друге послове по наређењу шефа Одсјека 
и начелника Одјељења, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− одговаран је за законито, благовремено и 
економично извршење повјерених послова 

− за свој рад одговоран је шефу Одсјека за 
финансије, рачуноводство и трезор 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Рачуноводствено – материјални – 
једноставни 

 

Услови: ССС -  економског смјера, шест мјесеци 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
Административној служби 
 

10. Самостални стручни сарадник за плаћања у 
трезорском пословању 

 

Опис послова: 
 

− врши све методе плаћања, формира, 
модифицира и реализује серије плаћања за 
потрошачке јединице Административне службе 
и буџетске кориснике 

− врши претраживање и саставља извјештаје из 
домена свог АП Овлаштења трезорског 
пословања 

− по потреби ради према генералном овлаштењу 
за рад у трезорском пословању 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− ради друге послове по наређењу шефа Одсјека 
и начелника Одјељења 

− одговаран је за законито, благовремено и 
економично извршење повјерених послова 

− за свој рад одговоран је шефу Одсјека за 
финансије, рачуноводство и трезор 

 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Стручно-оперативни; рачуноводствени 
– најсложенији 

 

Услови:  ВСС -  економског смјера, једна година 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
Административној служби 
 

11. Самостални стручни сарадник за приходе 
 
Опис послова: 

 

− књижи приходе трезора општине 
− прима фајлове у електронској форми о приливу 

јавних прихода из Трезора РС 
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− врши претраживање у свим овлаштењима 

трезорског пословања 
− уноси приходе и расходе издвојених рачуна који 

нису у трезорском систему 
− обавља друге послове по наређењу шефа 

Одсјека и начелника Одјељења 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− одговаран је за законито, благовремено и 
економично извршење повјерених послова 

− за свој рад одговоран је шефу Одсјека за 
финансије, рачуноводство и трезор. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Стручно-оперативни; рачуноводствени 
- најсложенији 

 

Услови: ВСС -  економског смјера, једна година 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
aдминистративној служби 
 

12. Самостални стручни сарадник за имовину 
општине, основна средства, ситан инвентар 
и планирање буџета 

 
Опис послова: 

 

− попуњава трезорски образац број 3. који се 
односи на књижење имовине општине, 

− води евиденцију о имовини општине (шуме, 
земљиште, грађевински објекти, путеви, 
мостови, објекти инфраструктуре), 

− води књигу основних средстава 
Административне службе, 

− врши књиговодствено евидентирање набавки и 
отуђења основних средстава, 

− обрачунава висину амортизације и 
ревалоризације основних средстава 

− води активности око смјештаја и 
идентификације опреме, 

− фактурише потраживања која се односе на 
приходе од имовине општине, 

− учествује у изради нацрта и приједлога буџета 
општине, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− учествује у изради програма јавних расправа и 
води активности око одржавања истих 

− припрема брошуре о буџету, 
− учествује у изради програма капиталних 

инвестиција које се финансирају из буџета, 

− ради друге послове по наређењу шефа Одсјека 
и начелника Одјељења 

− одговаран је за законито, благовремено и 
економично извршење повјерених послова 

− за свој рад одговоран је шефу Одсјека за 
финансије, рачуноводство и трезор 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Стручно-оперативни; рачуноводствени 
– најсложенији 

 

Услови: ВСС – економског смјера, једна година 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
Административној служби 
 

13. Стручни сарадник за послове благајне 
 
Опис послова: 

 

− води благајну трезора и помоћне благајне по 
потрошачким јединицама Административне 
службе, 

− попуњава трезорски образац број 2 за 
Административну службу, 

− прима захтјеве од буџетских корисника за 
подизање готовине, 

− попуњава трезорски образац број 3 за 
Административну службу, 

− комплетира благајничку документацију, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− ради  друге послове по наређењу шефа Одсјека 
и начелника Одјељења, 

− одговаран је за законито, благовремено и 
економично извршење повјерених послова 

− за свој рад одговоран је шефу Одсјека за 
финансије, рачуноводство и трезор. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Рачуноводствено - материјални – 
једноставни 

 

Услови: ССС -  економског смјера, шест мјесеци 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
Административној служби 
 

14.  Самостални стручни сарадник  
   за рачуноводствене послове 

 
Опис послова: 

 

− води књигу улазних фактура, 
− попуњава трезорске обрасце број 2 и 4 за 

Административну службу, 
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− свакодневно прати реализацију плаћања и 

одлаже документацију одвојено по потрошачким 
јединицама, 

− ради друге послове по наређењу шефа Одсјека 
и начелника Одјељења, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− одговаран је за законито, благовремено и 
економично извршење повјерених послова 

− за свој рад одговоран је шефу Одсјека за 
финансије, рачуноводство и трезор  и шефу 
Одсјека за буџет. 

 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Стручно-оперативни; - најсложенији 
 

Услови: ВСС -  економског смјера, једна година 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
Административној служби 
 

15. Стручни сарадник за обрачун плата 
 
Опис послова: 

− припрема  и врши обрачун плата и свих других 
исплата везаних за примања радника 
Административне службе, 

− попуњава трезорски образац број 5 
− ради М4 обрасце 
− води регистар плата 
− врши обуставе од плата по основу судских 

одлука, административних забрана и уговора о 
куповини робе путем синдикалне организације 

− припрема и врши обрачун исплата физичким 
лицима по основу уговора и води евиденције о 
тим исплатама 

− припрема документацију везану за рефундацију 
по закону 

− припрема пореске пријаве по свим основама 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− ради друге послове по наређењу шефа Одсјека 
и начелника Одјељења 

− води све потребне статистичке евиденције за 
надлежни статистички орган 

− одговаран је за законито, благовремено и 
економично извршење повјерених послова 

− за свој рад одговоран је шефу Одсјека за 
финансије, рачуноводство и трезор 

 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: рачуноводствено-материјални – 
једноставни 

 

Услови: ССС -  економског смјера, шест мјесеци 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
Административној служби 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
 

1. Начелник одјељења 
 
Опис послова: 

 

− руководи и координира радом извршилаца у 
одјељењу, 

− координира рад извршилаца у одјељењу и врши 
распоред послова и задатака на раднике у 
одјељењу и одговара за законит и благовремен 
рад радника у одјељењу, 

− води управни поступак и доноси рјешења из 
управног поступка у складу са законом, 

− прати стање у општини у области проторног 
уређења, и покреће иницијативу код Начелника 
општине за рјешавање појединих питања у тој 
области, 

− припрема нацрте нормативних аката из 
надлежности одјељења, 

− врши надзор над законитошћу рада и 
општинских аката у овој области и предлаже 
надлежним органима предузимање одређених 
мјера у складу са Уставом и Законом, 

− сарађује са другим одјељењима у циљу 
извршавања послова и задатака из овог 
дјелокруга, 

− организује, координира и сарађује са мјесним 
заједницама, информише их о поједиим 
проблемима за које су заинтересовани а 
примљене информације и сугестије обрађује и 
предузима потребне мјере или их износи пред 
надлежним органима, 

− доноси и потписује појединачне акте из 
надлежности одјељења у управном поступку, 

− подноси извјештај о раду Начелнику општине 
сваких мјесец дана са прецизно наведеним 
радним активностима које је обавио 

− учествује у раду Колегија начелника, 
− одговара за тачност и исправност предложеног 

скупштинског материјала, уговора, одлука и 
рјешења, што потврђује својим потписом, 

− врши и друге послове из надлежности 
одјељења који му се ставе у надлежност. 
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Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији 
 

Услови: ВСС, грађевински, архитектонски или 
правни факултет, пет година радног искуства у струци, 
положен стручни испит за рад у административној  
служби. 
 

2. Самостални стручни сарадник за управно-             
правне послове 

 
Опис послова: 

 

− израда рјешења о давању урбанистичке 
сагласности као и рјешења о одобрењу 
изградње објеката, 

− одржавање расправа и увиђаја на лицу мјеста, 
− комплетирање и достављање другостепеном 

органу предмета ради издавања урбанистичке 
сагласности и одобрења за градњу објеката, 

− израда рјешења и образовање комисије за 
технички преглед изграђених објеката, 

− израда рјешења о употребној дозволи објеката, 
− учествује у припремама нацрта нормативних 

аката из надлежности одјељења, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− врши и друге послове из ове области и по 
наређењу Начелника одјељења. 

 
Број извршилаца: 2 /два/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, правни факултет  три године радног  
искуства, положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 

3. Стручни сарадник за обраду урбанистичке 
документације 

 
Опис послова: 

 

− обрада захтјева странака и вођење евиденције 
кретања предмета, 

− прикупљање података за припрему 
урбанистичке документације, 

− прибављање и одабирање инвестиционо-
техничке документације за објекте, 

− комплетирање предмета за урбанистичку 
сагласност, 

− графичка обрада потребних података, 
− израда урбанистичко-техничких услова за 

изградњу објеката, 
 

− учествује у припремама нацрта нормативних 
аката из надлежности одјељења, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− врши и друге послове из ове области и по 
наређењу Начелника одјељења. 

 
 

Број извршилаца: 2 /два/ 
 

Сложеност: Стручно оперативни послови, 
једноставнији. 

 

Услови: ССС, грађевински техничар,  шест месеци 
искуства у струци, положен стручни испит за рад  у 
административној служби. 
 

4. Самостални стручни сарадник за припрему 
пројектне документације из области 
просторног уређења 

 
Опис послова: 

 

− врши припреме и учествује у изради 
нормативно-планских докумената из области 
просторног уређења, уређења и заштите 
човјекове средине, 

− врши увид у просторне планове, 
− даје стручна мишљења о израдама сталних 

објеката и њихово уклапање у урбанистичко-
просторни план општине, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− израда урбанистичко-техничких услова за 
изградњу објеката, 

− врши и друге послове који му се ставе у 
надлежност од стране начелника одјељења. 

 
Број извршилаца: 3 /три/ 

 

Сложеност: Оперативно-технички, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, грађевински или архитектонски 
факултет,  једна година радног искуства, положен 
стручни испит за рад  у административној служби. 
 

5. Самостални стручни сарадник за послове 
грађења и надзор над градњом објеката 

 
Опис послова: 

 

− припрема пројектну документацију за израду, 
дораду и адаптацију стамбених и других 
објеката који су од интереса за општину, 

− излазак на терен ради прибављања потребних 
података за потребе пројектовања, 

− врши надзор над градњом објеката који су од 
интереса за општину, 
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− сарађује са донаторима Међународне заједнице 

који финансирају изградњу објеката и припрема 
одређену документацију коју захтјева 
Међународна заједница, 

− врши припреме и учествује у изради 
нормативно-планских аката из области 
екологије, односно заштите човјекове средине, 

− израда урбанистичко-техничких услова за 
изградњу објеката, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− врши и друге послове који му се ставе у 
надлежност. 

 
Број извршилаца: 2 /два/ 

 

Сложеност: Оперативно-технички, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, грађевински или архитектонски 
факултет, једна година радног искуства, положен 
стручни испит за рад  у  административној служби. 
 

6. Стручни сарадник-геодетски техничар 
 
Опис послова: 
 

− врши све послове из надлежности одјељења 
који се односе на  послове геометра, 

− по потреби врши исколчавање објеката на 
терену, 

− помаже у раду референтима одјељења у 
припреми урбанистичке документације, 

− у сарадњи са осталим референтима даје 
податке за парцелацију земљишта надлежним 
службама, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− учествује у припремама нацрта нормативних 
аката из надлежности одјељења, 

− врши и друге послове који му се ставе у 
надлежност од стране Начелника одјељења. 

 
Број извршилаца: 1/један/ 

 

Сложеност: Стручно оперативни послови, 
једноставни. 

 

Услови: ССС, геодетски техничар, шест месеци 
радног  искуства, положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 
 
 
 

7. Самостални стручни сарадник ГИС 
оператор 

 
Опис послова: 

 

− прикупља податке у одговарајућим облицима 
(графичке и писане) од значаја за рад 
одјељења, 

− врши скенирање карата, 
− врши геореференцирање и геокодирање карата, 
− формира базе података значајних за рад 

одјељења, врши одабир и унос података, 
− обезбеђује у растерском и векторском облику 

подлогу за проведене планове, 
− предлаже одабир софтвера за креирање база, 
− врши надоградње новијих везрија апликација, 
− предлаже потребну рачунарску опрему, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− организује благовремену, брзу и ефикасну 
дистрибуцију података, 

− врши повезивање свих корисника у мрежи са 
доступним подацима ГИС-а, 

− припрема податке и врши ажурирање WEB 
странице, 

− врши и друге послове који му се ставе у 
надлежност од стране Начелника одјељења. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Оперативно-технички, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, грађевински или архитектонски 
факултет, једна година радног искутва и положен 
стручни   испит за рад у административној служби. 
 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА 
 

 
1. Начелник одјељења 

 
Опис послова: 

− руководи и координира рад извршилаца у 
Одјељењу, 

− сарађује са другим одјељењима у циљу 
извршавања послова и задатака из овог 
дјелокруга, 

− стара се о извршавању закона и других прописа 
и општих аката у оквиру права и дужности 
општине који се односе на стамбено пословну 
изградњу и стамбено-комуналне послове, 
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− координира рад извршилаца у одјељењу и врши 

распоред послова и задатака на раднике у 
одјељењу и одговара за законит и благовремен 
рад радника у одјељењу 

− води управни поступак и доноси рјешења из 
управног поступка у складу са законом, 

− прати стање у општини у области стамбено-
комуналних и имовинско-правних послова и 
покреће инцијативу за рјешавање појединих 
питања у тим областима, 

− припрема нацрте нормативних аката из ове 
области, 

− подноси извјештај о раду Начелнику општине 
сваких мјесец дана са прецизно наведеним 
радним активностима које је обавио, 

− организује, координира и сарађује са мјесним 
заједницама и пружа помоћ у њиховом раду из 
ове области, информише их о појединим 
проблемима за које су заинтересовани а 
примједбе информације и сугестије обрађује и 
предузима потребне мјере, 

− учествује у раду Колегија начелника, 
− доноси појединачне акте из надлежности 

одјељења у правном поступку, 
− пријем и евиденција задуживања и 

раздуживања предмета, 
− одговара за тачност и исправност предложеног 

скупштинског материјала, уговора, одлука и 
рјешења, што потврђује својим потписом, 

− врши друге послове који му се ставе у 
надлежност. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, факултет техничког смјера, 
економски или правни факултет, пет година радног 
искуства и положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 
 
А – ОДСЈЕК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И ПОСЛОВЕ 
ПОПИСА ИМОВИНЕ 
 

2. Шеф одсјека за имовинско-правне и 
послове пописа имовине 

 
Опис послова: 

 

− непосредно припрема, организује и контролише 
извршење послова из дјелокруга рада, 

− усклађује рад одсјека са другим одсјецима и 
одјељењима у општини, 

 

− усклађује рад одсјека са надлежним државним 
органима, организацијама и инситутуцијама у 
оквиру овлаштења, 

− непосредно учествује у извршавању послова 
одсјека, 

− контролише рад радника у одсјеку и о томе 
извјештава Начелника одјељења, 

− одговоран је за законитост рада одсјека, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− предлаже Начелнику одјељења покретање 
дисциплинског поступка, 

− израђује план и програм одсјека и подноси 
извјештај о раду начелнику одјељења, 

− одговоран је за исправност и одржавање 
средстава рада, 

− обавља и друге послове по налогу Начелника 
одјељења и Начелника општине. 

 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, дипломирани правник, три године 
радног искутва и положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 

3. Самостални стручни сарадник за имовинско 
правна и управно - правна питања 

 
Опис послова: 

− врши контролу законитости аката из имовинско-
правне области, које предлаже Скупштина или 
доноси Начелник општине, 

− учествује у поступку правне заштите и 
имовинских права и интереса општине, 
припрема документацију и непосредно сарађује 
са Реубличким јавним правобраниоцем, 

− прати и контролише реализацију закључака и 
других аката из имовинско-правне области које 
доноси Начелник општине и Скупштина, 

− припрема уговоре из имовинско-правне 
области, које закључује Начелник општине, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− указује Начелнику општине на уочене 
недостатке и предлаже мјере за њихово 
отклањање, а тичу се имовинско-правне 
области, 

− одговоран је за исправност и одржавање 
средстава рада, 
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− обавља и друге послове по налогу Начелника 

одјељења и Начелника општине. 
 
Број извршилаца: 2 /два/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС - правни факултет, једна година 
радног искуства и положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 

4. Самостални стручни сарадник за послове 
пописа имовине и евиденцију општинске  

                 имовине 
Опис послова: 

 

− врши послове пописа општинске имовине и 
евиденцију општинске имовине 

− израђује предлоге рјешења за изузимање и 
додјелу грађевинског земљишта, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− врши друге послове из дјелокруга свога рада по 
налогу Начелника одјељења и Начелника 
општине. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Управно - надзорни, сложени. 
 

Услови:  ВСС - правни факултет или факултет 
друштвеног смјера, једна година радног искуства и 
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 
 

5. Самостални стручни сарадник за послове  
               пописа имовине 

Опис послова: 
 

− врши послове пописа општинске имовине 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− врши друге послове из дјелокруга свога рада по 
налогу Начелника одјељења и Начелника 
општине. 

 
Број извршилаца: 2 /два/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови:  ВСС - правног смјера, једна година радног 
искуства и положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 
 
 
 
 

Б - OДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА, ПАРКИНГА, 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЕКОЛОГИЈЕ 
 

6. Шеф одсјека  за послове саобраћаја, 
паркинга, инфраструктуре и екологије 

 
Опис послова: 

 

− Непосредно припрема, организује и контролише 
извршење послова из дјелокруга рада, (заштите 
животне средине, и прибављања урбанистичко- 
техничке документације) усклађује рад одсјека 
са надлежним државним органима 
организацијама и институцијама у оквиру 
овлаштења, 

− непосредно учествује у извршавању послова 
одсјека, 

− контролише рад радника у одсјеку и о  томе 
извјештава Начелника одјељења, 

− одговоран је за законитост рада одсјека, 
− подноси извјештај о раду предпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− предлаже Начелнку одјељења покретање 
дисциплинског поступка, израђује план и 
програм одсјека и подноси извјештај о раду 
начелнку одјељења, 

− одговоран је за исправност и одржавање 
средстава рада, обавља и друге послове по 
налогу Начелник одјељења и Начелника 
општине. 

 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Стручно оперативни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера, три године радног искуства и положен стручни 
испит за рад у  административној служби. 
 

7. Самостални стручни сарадник за послове  
                 саобраћаја и паркинг 
 
Опис послова: 

 

− врши најсложеније креативне и организационе 
послове из области локалне инфраструктуре 
које су у надлежности одјељења за стамбено-
комуналне послове, 

− израда одређених предлога и прописа и других 
општих аката из области локалне 
инфраструктуре, 

− прати активности стручних служби везане за 
нормално функционисање комуналне 
инфраструктуре и даје предлоге мјера 
Начелнику одјељења везано за ту област, 
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− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− даје мишљење Начелнику одјељења везано за 
општинске пројекте од ширег друштвеног 
интереса, 

− прати важеће прописе из области 
инфраструктуре везано за међународне 
стандарде из те области, 

− израда аналитичко-инфраструктуре и предлога 
Начелнику одјељења за рјешавање присутних 
проблема из те области, 

− израда техничке документације (програма и 
пројеката) или њихове припреме у циљу 
реализације одређених инвестиционих захвата 
за које Начелник општине донесе одлуку, 

− врши и друге послове по налогу Начелника 
одјељења и Начелника општине. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Стручно оперативни најсложенији. 
 

Услови: ВСС, саобраћајни факултет или технички 
факултет, једна година радног искуства и положен 
стручни  испит за рад у административној служби. 
 

8. Виши стручни сарадник за комуналну 
инфраструктуру грађење и надзор над 
грађењем 

 
Опис послова: 

 

− врши послове праћења градње објеката у 
складу са плановима, да се не нарушава 
околина и да је градња у складу са 
урбанистичким и архитехтонским-грађевинским 
условима, 

− врши послове снимања о дотрајалим објектима, 
њиховом евентуалном рушењу, реконструкцији 
или адаптацији и своје мишљење доставља 
Начелнику одјељења, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− стара се о правилном одобрењу и постављању 
комуналне и урбалне опреме за град и насеља, 

− врши контролу изградње и уређења јавних 
површина и простора у граду, 

− врши припрему и разматра понуде на 
комплетној инфраструктури и објектима од 
инфраструктурног значаја, 

− учествује у раду комисија око статуса градског 
грађевинског земљишта и његовом кориштењу, 

 

− врши правовремену контролу и спречава 
негативне последице градње на подручју 
општине, 

− обавља и друге послове по налогу Начелника 
одјељења и Начелника општине. 

− Послови за грађење и надзор над грађењем, 
 

Број извршилаца: 2 / два/ 
 

Сложеност: Стручно-оперативни, сложени. 
 

Услови: ВШС, грађевинског смјера, девет мјесеци 
радног  искуства и положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 

9. Стручни сарадник за путеве и комуналне  
 

                  послове 
Опис послова: 

 

− врши преглед и предлаже категоризацију 
локалних путева, 

− води евиденцију локалних путева и предлаже 
поправку истих, 

− припрема предлог средстава за поправку 
локалних путева, 

− сарађује са МЗ у погледу одржавања, поправке 
и изградње локалних путева, 

− врши снимање локалних и некатегорисаних 
путева на лицу мјеста, узимање података за 
њихову реконструкцију, поправку и одржавање у 
љетном и зимском периоду, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− врши обраду предмета, израду грађевинских 
анализа и цијена позиције рада, израда 
предмера и предрачуна радова за снимљене 
радове на путевима са коначним уручивањем 
свим потребним и релевантним структурама и 
странкама, 

− врши излазак на терен локалних и 
некатегорисаних путева и осталим 
грађевинским објектима нискоградње, вршење 
једноставнијег управног надзора над извођењем 
радова, 

− врши и друге послове по налогу Начелника 
одјељења и Начелника општине. 

 
 

Број извршилаца: 2 /два/ 
 
 

Сложеност: Стручно-оперативни, једноставнији. 
 
 

Услови: ССС, грађевински техничар, шест мјесеци 
радног искуства и положен стручни испит за рад у 
административној служби 
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10. Самостални стручни сарадник за заштиту 

животне средине 
 

Опис послова: 
 

− ради на изради мјесечних и годишњих планова 
из дјелокруга свог рада, 

− стара се о реализацији општинског програма 
животне средине, 

− учествује у изради програма заштите и 
унапређења животне средине у општини, а у 
складу са Републичком стратегијом заштите, 

− учествује у изради тендер документације у 
области заштите животне средине, 

− прати реализацију и предузима потребне радње 
за реализацију уговорених пројеката у области 
заштите животне средине и врши надзор, 

− ради на изради информација и анализа о стању 
заштите животне средине, 

− обавља послове везане за заштиту од 
акцидентних еколошких ситуација, од штетних и 
опасних материја, 

− обезбеђује прикупљање, обраду, публиковање 
резултата мјерења загађености ваздуха, 
земљишта и воде, 

− води катастар загађивача на подручју општине, 
− води управни поступак по захтјеву странака, 
− остварује сарадњу са инспектором за екологију, 

као и са комуналном полицијом, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− прати законску регулативу из ове области и 
предлаже њено побољшање, 

− учествује у изради приједлога општих и 
појединачних аката и других одлука из ове 
области, 

− ради на издавању еколошких дозвола, 
− обавља и друге послове по наређењу шефа 

Одсјека и начелника Одјељења. 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Стручно оперативно,  најсложенији 
 

Услови: ВСС, технолошки факултет, 4 године 
радног искуства у струци, положен стручни испит за рад 
у административној служби. 
 

11. Стручни сарадник-геодетски техничар 
 
Опис послова: 

 

− врши све геодетске послове у одјељењу, 

− врши припрему података и израду докумената 
за рјешења из имовинско-правне области и 
грађанског земљишта, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− врши и друге послове по налогу 
претпостављених 

. 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност:Стручни-oперативни,jедноставнији 
 

Услови: ССС, геодетски техничар, шест 
мјесеци радног искуства,  положен стручни испит за рад 
у административној  служби. 
 

12.  Стручни сарадник за опште послове 
 

Опис послова: 
 

− обавља опште послове из надлежности 
одељења 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− обавља све друге послове  по наређењу 
претпостваљених. 

 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Стручно оперативни послови, 
једноставни. 

 

Услови: ССС, једна година радног искуства, 
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 
 

13.  Самостални стручни сарадник за  
инвестиције 

 
Опис послова: 

 

− врши најсложеније креативне и организационе 
послове из области локалне    инфраструктуре 
које су у надлежности одјељења за стамбено-
комуналне послове, 

− израда одређених предлога и прописа и других 
општих аката из области локалне 
инфраструктуре, 

− прати активности стручних служби везане за 
нормално функционисање комуналне 
инфраструктуре и даје предлоге мјера 
Начелнику одјељења везано за ту област, 

− даје мишљење Начелнику одјељења везано за 
општинске пројекте од ширег друштвеног 
интереса, 

− прати важеће прописе из области 
инфраструктуре везано за међународне 
стандарде из    те области 
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− израда аналитичко-инфраструктуре и предлога 

Начелнику одјељења за рјешавање присутних 
проблема из те области, 

− израда техничке документације (програма и 
пројеката) или њихове припреме у циљу 
реализације одређених инвестиционих захвата 
за које Начелник општине донесе одлуку 

− врши и друге послове по налогу Начелника 
одјељења и Начелника општине 

 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Стручно оперативни најсложенији. 
 

Услови: ВСС, грађевински, архитектонски 
факултет или факултет техничког смјера,1 година  
радног  искуства и положен стручни  испит за рад у 
административној служби. 
 

14. Самостални стручни сарадник за путеве и 
послове надзора, за уређење градског 
грађевинског земљишта и ренту 

 

Опис послова: 
 

− врши надзор над извођењем свих радова, 
− врши преглед и предлаже категоризацију 

локалних путева, 
− води евиденцију локалних путева и предлаже 

поправку истих, 
− сарађује са мјесним заједницама у погледу 

одржавања, поправке и изградње локалних 
путева, 

− подноси извјештај о раду начелнику Одјељења 
сваки мјесец са прецизно наведеним радним 
активностима које је обавио, 

− за свој рад одговоран је начелнику Одјељења 
− обавља и друге послове које му нареди 

начелник Одјељења 
− израђује записник обрачуна трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта и ренте     са 
свим параметрима на основу којих су 
обрачунати 

− доноси рјешење о износу накнада за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта и 
износу ренте 

− доноси рјешења којим се утврђује накнада за 
легализацију објеката (накнада на име трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта и 
рента). 

 

Број извршилаца:2 /два/ 
 

Сложеност: Стручно оперативни најсложенији 
 

Услови: ВСС грађевински факултет, једна година 
радног искуства и положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 

15. Стручни савјетник за стамбено-комуналне 
послове и пописа општинске имовине 

 

Опис послова: 
 

− прикупља катастарско-књижне и земљишно 
књижне податке, о некретнинама 

− ( земљиште објекти), улице локални и 
некатегорисани путеви комунална      
инфраструктура уписане на општину Зворник, 

− врши идентификацију и попис постојће имовине 
општине, 

− врши процјену вриједности општинске имовине, 
− покреће иницијативу (код надлежних орагана) о 

преносу државне својине на општину, 
− ради на преносу имовине коју је општина 

Зворник стекла као правни сљедбеник, 
− уписује и устројава евиденцију о некретнинама 

општине Зворник, 
− води посебан програм о стању општинске 

имовине (власништво, категорија, врста и 
− вриједност) како спорне тако и неспорне, 
− води евиденцију спорних некретнина и 

припрема документацију за покретање поступка 
за рјешавање спора, 

− доставља извјештаје начелнику и скупшитини о 
стању пописа општинске   имовине, 

− Сарадња са кабинетом начелника  и одјељења 
за финансије  око пописа имовине, 

− Сарадња са РГУ (око преноса права и 
кориштења општинске имовине), 

− Сарадња са правобраниоцом око рјешевања 
спорне општинске имовине. 

− за свој рад одговоран је Начелнику одјељења 
− обавља и друге послове које му нареди 

начелник одјељења 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: студијско-аналитички најсложенији 
 

Услови:ВСС, правни факултет, или факултет 
техничког смјера, 5 /пет/ година радног искуства,  
положен  стручни испит за рад у административниј 
служби. 

 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 
 

1. Начелник Одјељења за борачко-инвалидску  
   заштиту  

 

Опис послова: 
 

− руководи и координира радом одјељења, 
− координира рад извршилаца у одјељењу и врши 

распоред послова и задатака на раднике у 
одјељењу и одговара за законит и благовремен 
рад радника у одјељењу, 
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− води управни поступак и доноси рјешења из 

управног поступка у складу са законом, 
− стара се о спровођењу закона, прописа и других 

општих аката Скупштине општине и Начелника 
општине као и других прописа регулисаних 
Законом о правима бораца ратних војних 
инвалида и породица погинулих бораца и 
цивилних жртава рата, 

− руководи набавкама из надлежности одјељења, 
− подноси извјештај о раду Начелнику општине 

сваких мјесец дана са прецизно наведеним 
радним активностима које је обавио, 

− прати стање у овој области, покреће 
иницијативу преко Начелника општине за 
рјешавање појединих питања у тој области, 

− сарађује са Борачком организацијом и другим 
организацијама из ове области, Фондом ПИО, 
Центром за социјални рад, фондом за 
здравствено осигурање, Биром рада, 

− учествује у раду Колегија начелника, 
− одговара за тачност и исправност предложеног 

скупштинског материјала, уговора, одлука и 
рјешења, што потврђује својим потписом, 

− врши и друге послове у складу са Законом из 
ове области. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, технички, економски или правни 
факултет, пет година радног искуства у струци, 
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 
 
2. Виши стручни сарадник за борачко-инвалидску 

заштиту 
 
Опис послова: 

 

− прати прописе у области борачко-инвалидске 
заштите и заштите цивилних жртава рата, те 
анализира и информише о уоченим 
проблемима, 

− непосрдно припрема, организује и контролише 
извршење послова из дјелокруга рада одсјека, 

− предлаже начелнику одјељења покретање 
дисциплинског поступка, 

− непосредно извршава послове из области 
борачко-инвалидске заштите, 

− заприма захтјеве, распоређује исте код 
референата, прати њихово извршење и 
архивирање, 

− заприма захтјеве породица погинулих бораца, 
комплетира исте и ријешава у првом степену, 

− заприма захтјеве и ријешава о праву на накнаду 
за изградњу надгробних споменика, 

− заприма захтјеве за остваривање права на 
здравствену заштиту породица погинулих 
бораца, исте комплетира и ријешава у првом 
степену, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− заприма захтјеве за остваривање права на 
цивилну породичну инвалиднину, исте 
комплетира и ријешава у првом степену, 

− заприма захтјеве за остваривање права на 
здравствену заштиту корисника цивилне 
породичне инвалиднине, исте комплетира и 
ријешава у првом степену, 

− заприма и обрађује жалбе на првостепена 
ријешења корисника породичне инвалиднине и 
породичне цивилне инвалиднине и упућује 
другостепеном органу на рјешавање, 

− врши превођење корисника права породичне 
инвалиднине у складу са важећим законским 
прописима, 

− врши пружање помоћи породицама погинулих 
бораца, корисницима породичне цивилне 
инвалиднине око остваривања њихових права, 
сагледава њихов социјални положај у вези са 
тим остварује сарадњу са другим органима и 
организацијама, а нарочито са Борачком 
организацијом, општинском организацијом 
породица погинулих и заробљених бораца и 
несталих цивила, Центром за социјални рад, 
Фондом за здравствено осигурање, 

− прати и организује рад комисија: за додјелу 
једнократне помоћи, здравствене заштите, 
погребне опреме, као и комисије за стамбено 
збрињавање, 

− учествује у изади извјештаја, информација и 
програма из области борачко-инвалидске 
заштите и изради социјалних картона ППБ, 

− пружа стручну помо радницима одјељења у 
примјени важећих прописа из области борачко-
инвалидске заштите, 

− замјењује Начелника одјељења у пословима 
које му он повјери, 

− за свој рад одговара начелнику одјељења, 
− обавља и друге послове по налогу Начелника 

одјељења и Начелника општине. 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
Сложеност: Управно-надзорни, сложени. 
Услови: ВШС, правног смјера, девет мјесеци 

радног искуства у струци положен стручни испит за рад 
у административној служби 
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3. Виши стручни сарадник из области борачко-

инвалидске заштите 
 

Опис послова: 
− прати прописе у области борачко-инвалидске 

заштите и заштите цивилних жртава рата, те 
анализира и информише о уоченим 
проблемима, 

− заприма захтјеве војних инвалида, исте 
комплетира и рјешава у првом степену, 

− заприма захтјеве и рјешава у првом степену о 
праву на новчану надокнаду одликованим 
борцима, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− заприма захтјеве за остваривање права на 
здравствену заштиту војних инвалида и 
учесника рата, исте комплетира и рјешава у 
првом степену, 

− заприма захтјеве за остваривање права на 
цивилну личну инвалиднину, исте комплетира и 
рјешава у првом степену, 

− заприма захтјеве за остваривање права на 
здравствену заштиту корисника цивилне личне 
инвалиднине, исте комплетира и ријешава у 
првом степену, 

− заприма и обрађује жалбе на првостепена 
ријешења корисника личне инвалиднине, 
корисника личне цивилне инвалиднине и упућује 
другостепеном органу на рјешавање, 

− ради и координира са првостепеном љекарском 
комисијом, 

− врши превођење корисника права личне 
инвалиднине у складу са важећим законским 
прописима, 

− врши пружање помоћи борцима, војним 
инвалидима, цивилним жртвама рата око 
остваривања њихових права, сагледава њихов 
социјални положај у вези са тим остварује 
сарадњу са другим органима и организацијама, 
а нарочито са Борачком организацијом, 
Центром за социјални рад, Фондом за 
здравствено осигурање и Бироом за 
запошљавање, 

− учествује у изради социјалних картона ратних 
војних инвалида, 

− обавља и друге послове који се ставе у 
надлежност. 

 

Број извршилаца: 2 /два/ 
Сложеност: Управно-надзорни, сложени. 
Услови: ВШС, правног смјера, девет мјесеци  

радног  искуства положен стручни испит за рад у 
административној служби. 

4. Стручни сарадник обраде новчаних докумената 
и исплата по сви основама у области борачко-
инвалидске заштите 

 
Опис послова: 

 

− израда годишњег, полугодишњег извјештаја, 
финансијско и аналитичко књижење, 

− вођење финансијских досијеа и исплата 
корисника права борачко-инвалидске заштите, 

− припрема и контрола обрачуна за исплату 
корисника борачко-инвалидске заштите, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− унос у рачунар канцеларијског пословања, 
− вођење евиденције о допунским примањима и 

израда социјалне карте, 
− врши и друге послове из надлежности 

одјељења и налогу Начелника одјељења 
 
 

   Број извршилаца: 2 /два/ 
 

   Сложеност: Административно-технички једноставнији  
 

   Услови: ССС, економски техничар, гимназија или 
друга средња школа, шест мјесеци радног искуства и 
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 
 
5. Самостални стручни сарадник у области 

борачко-инвалидске заштите 
 
Опис послова: 

 

− заприма захтјеве за наканду трошкова погребне 
опреме, исте комплетира и рјешава, 

− заприма захтјеве за једнократну новчану помоћ, 
исте   комплетира и рјешава, 

− врши контролу испостављених фактура за 
набавку лијекова који нису на позитивној листи 
лијекова, 

− заприма захтјеве за стамбено збрињавање и 
пружа техничку помоћ Стамбеној комисији за 
борачко-инвалидску заштиту, 

− учествује у раду комисије за одлучивање по 
захтјевима о допунским правима породицама 
погинулих бораца и војних инвалида, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− заприма и обрађује приговоре – жалбе на 
рјешења, ранг-листу за стамбено збрињавање и 
упућује другостепеном органу на рјешавање. 

− обавља и друге послове из надлежности 
одјељења и налогу начелника одјељења. 
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Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Управно надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС - друштвеног или техничког смјера, 
једна година радног стажа положен стручни испит за 
рад у административној служби 
 
     6.  Самостални стручни сарадник за остваривање  
          права бораца, војних инвалида  и  породица 
          погинулих бораца 

 

Опис послова: 
 

− прати прописе из области борачко-инвалидске 
заштите, 

− заприма захтјеве за утврђивање статуса 
бораца, исте комплетира и рјешава у првом 
степену, 

− врши превођење рјешења којим се признаје 
статус и врши категоризација борца по налогу 
Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите, 

− заприма захтјеве за остваривање права на 
борачки додатак, исте комплетира и рјешава у 
првом степену, 

− заприма и обрађује жалбе на првостепена 
рјешења донесена по захтјеву за признавање 
статуса борца, расврставање у одговарајућу 
категорију, о признавању права на борачки 
додатак и упућује другостепеном органу на 
рјешавање, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− врши пружање помоћи борцима око 
остваривања њихових права, сагледава њихов 
социјални положај и у вези са тим остварује 
сарадњу са другим органима и организацијама, 
Центром за социјални рад, Фондом за 
здавствено осигурање и Бироом за 
запошљавање, 

− врши и друге послове из надлежности 
одјељења и налога Начелника одјељења. 

 
Број извршилаца: 2 /два/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији 
 

Услови: ВСС - правни факултет или факултет 
техничког смјера, једна година радног искуства, 
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 

 

7 .    Стручни сарадник за послове евиденције о 
                лицима која су регулисала војну обавезу 

 
 

Опис послова: 
− издају увјерења о служењу војног рока, односно 

о регулисању војне обавезе, 
− издају увјерења о дужини учешћа у рату ради 

утврђивања својства борца и одређивање 
категорије борца, 

− издају увјерења о ангажовању и времену 
проведеном на радној обавези у јединицама 
радне обавезе, у цивиној заштити и служби 
осматрања и обавјештавања, 

− издају увјерења о служењу војног рока и 
регулисању војне обавезе за лица која имају 
двојно држављанство, 

− издају увјерења о регулисању војне обавезе за 
лица која су на раду у иностранству стекла 
услове за остваривање права на старосну 
пензију, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− издају и друга увјерења и чињенице сагласно 
подацима из евиденције, 

− врши и друге послове из надлежности 
одјељења и налога Начелника одјељења, 

− врши послове пријаве и одјаве из војне 
евиденције, 

− врши исписе из војне евиденције лица која су се 
одрекла држављанства БиХ и РС, 

− обавља послове пописа аката 
 
 

Број извшилаца: 2 /два/ 
 
 

Сложеност: Стручно оперативни, једноставни. 
 

Услови: ССС, друштвеног смјера, шест мјесеци 
радног искуства и положен стручни испит за рад у 
административној  служби. 
 

8. Самостални стручни сарадник за послове 
евиденције о лицима која су  регулисала  

   војну обавезу 
 

Опис послова и задатака: 
 

− издавање увјерења о регулисању војне обавезе 
и потписивање истих по добијеном овлаштењу 
Начелника општине, 

− издавању увјерења о дужини учешћа у рату 
ради утврђивања својства борца и одређивање 
категорије борца, 

− организује рад на пословима евиденције о 
лицима која су регулисала војну  обавезу, 

− израђује мјесечне извјештаје о предузетим 
активностима и броју издатих увјерења, 

− по одобрењу Начелника општине потписује сва 
увјерења која се односе на послове евиденције 
о лицима која су регулисала војну обавезу, 

− послови признања спорног учешћа у рату као и 
доношење увјерења и других аката из области 
војне евиденције, 
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− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља друге послове по налогу Начелника 
одјељења, 

 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Студијско-оперативни, најсложенији, 
 

Услови: ВСС, друштвеног смјера, једна година 
радног искуства и положен стручни испит за рад у 
административној  служби. 
 

9. Дактилограф 
 

Опис послова: 
− припрема материјал за куцање или 

преписивање, 
− врши препис свих врста аката по наређењу 

Начелника одјељења, 
− води евиденцију доку нове и свих других 

послова везано за канцеларијско пословање, 
− одговоран за свој рад Начелнику одјељења, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове који се ставе у 
надлежност. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Оперативно-технички једноставнији. 
 

Услови: Дактилограф I-а или I-б класе, шест 
мјесеци радног искуства, познавање рада на рачунару. 
 

10. Виши стручни сарадник за остваривање       
права бораца, војних инвалида и породица 
погинулих бораца“ 

 

Опис послова: 
 

− Прати прописе борачко-инвалидске заштите, 
− заприма захтјеве за утврђивање статуса борца, 

исте комплетира и рјешава у првом степену, 
− Врши превођење рјешења којима се признаје 

статус и врши категоризација борца по налогу 
Министарства рада борачко-инвалидске 
заштите, 

− заприма захтјеве за остваривање права на 
борачки додатак, исте комплетира и рјешава у 
првом степену, 

− заприма и обрађује жалбе на првостепена 
рјешења донешена по захтјеву за признавања 
статуса борца, разврставање у одговарајућу 
категорију, о признавању права на борачки 
додатак  и упућује другостепеном органу на 
рјешавање, 

− подноси извјештај предпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− врши и друге послове из надлежности 
одјељења и налога Начелника одјељења. 

 
 

Број извршилаца:1 /један/ 
 

Сложеност: Стручно оперативни сложенији 
 

Услови:ВШС економског смјера, девет мјесеци 
радног искуства и положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 

1. Начелник одјељења 
 

Опис послова: 
− координира рад извршилаца у одјељењу и врши 

распоред послова и задатака на раднике у 
одјељењу и одговара за законит и благовремен 
рад радника у одјељењу, 

− прати стање у области за које је одјељење 
образовано и покреће иницијативу за 
рјешавање појединих питања, 

− води управни поступак и доноси рјешења из 
управног поступка у складу са законом, 

− стара се о законитом, ефикасном и квалитетном 
вршењу послова, о организацији и унапређењу 
рада одјељења, 

− израђује нацрте нормативних аката из ове 
области, организује и спроводи консултације о 
њима, 

− утврђује програм рада одјељења и стара се о 
његовом извршавању, 

− сарађује са другим одјељењима 
административне службе, 

− доноси појединачна акта из надлежности 
одјељења, 

− учествује у раду Колегија начелника, 
− подноси извјештај о раду Начелнику општине 

сваких мјесец дана са прецизно наведеним 
радним активностима које је обавио, 

− одговара за тачност и исправност предложеног 
скупштинског материјала, уговора, одлука и 
рјешења, што потврђује својим потписом, 

− обавља и друге послове које му повјери 
Начелник општине. 

 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС - правни факултет, факултет 
друштвеног или техничког смјера, пет година искуства у 
струци и положен стручни испит за рад у 
административној служби 

 78 



Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
2. Шеф пријемне канцеларије и архиве 

 

Опис послова: 
− организује и надгледа рад Шалтер сале и 

Центра за информисање грађана, 
− остварује контакте са начелницима одјељења 

ради утврђивања врсте прилога, путање, 
законских рокова и класификационих ознака за 
предмете, као и евидентирања утрошка 
времена на појединим фазама рјешавања 
захтјева ради похрањивања у базу података, 

− прати рокове доставе предмета, 
− организује ефикасно и континуирано 

оспособљавање радника у шалтер сали за рад 
на рачунару и брзо куцање, у сарадњи са 
стручним сарадником за информационе 
системе, 

− учествује у раду радне групе за унапређење 
рада шалтер сале, 

− утврђује класификационе ознаке и врши 
контролу враћених предмета, 

− обавља послове везане за провођење пилот 
пројекта рационализације броја запослених и 
побољшање процеса при чему нарочито: 

− уз помоћ начелника одјељења и службеника за 
управљање људским ресурсима истражује и 
документује структуру запослених и плата, 
сваки тип предмета које службеник обрађује и 
друге послове, 

− заједно са начелницима одјељења одређује 
процентуалне просјеке обраде предмете у циљу 
повећања продуктивности и осигурава да су 
запослени упознати са циљевима, 

− истражује број и врсту предмета за сваки мјесец 
у последње три године и процјењује годишњи 
прилив за наредни период на основу чега 
креира табелу свих типова предмета и 
обрађиваче и усклађује резултате истраживања 
са постојећим процесима, 

− истражује потребно вријеме рјешавања 
предмета подразумјевајући флексибилне и 
обучене службенике, 

− на основу анализе свих предмета и прилога 
прописаних законом сачињава листу идеја за 
унапређење процеса и врши правну анализу 
сваке идеје у циљу уштеде, 

− пружа стручну помоћ у имплементацији плана и 
публиковању, 

− израђује са начелницима одјељења и 
самосталним стручним сарадником за 
информисање, везано за благовремено 
поступање по запримљеним захтјевима, 

− учествује у припреми и ажурирању брошура и 
образаца, у сарадњи са самосталним стручним 
сарадником за информисање и референтима, 

− припрема нове садржаје који се објављују на 
званичној web страници општине, 

− прима и проводи поступак рјешавања притужби 
грађана и стара се о његовој промоцији, 

− ради на имплементацији Закона о слободи 
приступа информација грађана, 

− замјењује начелника одјељења у његовој 
одсутности, 

− организује и надгледа рад мјесних канцеларија 
а нарочито обављање послова вођења 
матичних књига, послова издавања извода из 
матичних књига, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− организује и надгледа уношење података из 
матичних евиденција у софтверску апликакцију 
Доку Нова, 

− обавља и друге посове које му повјери начелник 
одјељења. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Управо-надзорни,најсложенији. 
 

Услови: ВСС, правни или факултет друштвеног 
смјера, једна година радног искуства и положен стручни 
испит за рад у  административној служби. 
 

3. Самостални стручни сарадник за  грађанска 
стања 

 

Опис послова: 
 

− проводи управни поступак у вези са законом о 
матичним књигама, 

− припрема нацрт рјешења о накнадним уписима 
чињеница, рођења смрти, исправке грешака у 
подацима који се уносе у матичне књиге, 

− одговара за увјерење других (преписа) матичних 
књига, 

− стара се о благовременом уручењу рјешења о   
накнадним уписима у матичне књиге и 
исправкама у матичним књигама, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове који му се ставе у 
надлежност 

 
 

Број извршилаца: 4 / четири/ 
 

Сложеност: Нормативно-правни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, правни факултет, једна година 
радног искуства и положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 

 79 



Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
4. Стручни сарадник за послове матичара и 

опште послове у мјесним канцеларијама: 
Петковци, Дрињача, Каменица, Грбавци, 
Пилица, и Козлук. 

 
 

Опис послова: 
 

− упис у матичне књиге рођених, вјенчаних, 
умрлих и  држављана, састављање 
статистичких и других извјештаја о стању и свим 
промјенама у матичним књигама и њихово 
достављање надлежним органима и  
матичарима,  попуну статистичких образаца и 
унос података у електронску базу, 

− издаје изводе из матичних књига, издаје 
увјерења из матичних и других књига, 

− издаје увјерења о држављанству, прикупља 
податаке за састављање смртовнице, 

− уписује промјене у матичне књиге, преписује 
(копира) матичне књиге, односно води  дупликат 
матичне књиге у електронском облику, 

− издаје увјерења о чињеницама о којима се не 
води службена евиденција (увјерења за 
студенте за смјештај у студентски дом и 
остваривање других права студената, потврде о 
издржавању чланова породица лица која раде у 
иностранству, потврде о животу, кућне листе за 
иностранство, потврде о трошковима сахране 
ради њихове накнаде у иностранству и др.), 

− пружа грађанима потребну помоћ и 
обавјештења која им олакшавају остваривање 
њихових права и дужности, овјерава потписе, 
рукописе и преписе, 

− обавља административне послове за савјете 
мјесних заједница на свом подручју,  обавља и 
друге послове из дјелокруга рада по налогу 
непосредног руководиоца, одговора за уписе у 
матичне књиге, одговара за издавање увјерења 
из матичних и других књига, 

− одговара за издавање увјерења о чињеницама о 
којима се не води службена евиденција, 
одговара за овјеру потписа, рукописа и преписа, 
одговара за чување и употребу печата. 

 
Број извршилаца: 6 /шест/ 

 
 

Сложеност: Административно – технички, 
једноставнији послови. 

 
 

Услови: ССС, IV степен, друштвеног смјера, шест 
мјесеци радног искуства, положен стручни испит за рад 
у административној служби, положен стручни испит за 
матичара, познавање рада на рачунару. 
 
 
 

5. Стручни сарадник за послове матичара у 
мјесним канцеларијама: Пилица Козлук, и 
Грбавци 

 

Опис послова: 
 
 

− упис у матичне књиге рођених, вјенчаних,  
умрлих и држављана, упис, састављање 
статистичких и других извјештаја о стању и свим 
промјенама у матичним књигама и њихово 
достављање надлежним органима и  
матичарима, 

− попуну статистичких образаца и унос података у 
електронску базу, 

− издаје изводе из матичних књига, издаје 
увјерења из матичних и других књига, 

− издаје увјерења о држављанству, прикупља 
податаке за састављање смртовнице, уписује 
промјене у матичне књиге, преписује (копира) 
матичне књиге, односно води дупликат матичне 
књиге у електронском облику и 

− обавља и друге послове из дјелокруга свога 
рада по налогу непосредног руководиоца, 
одговора за уписе у матичне књиге, одговара за 
издавање увјерења из матичних и других књига, 
одговара за промјене у матичним књигама, 
чување и употребу печата. 

 
Број извршилаца: 3 /три/ 

 

Сложеност: Административно-технички, 
једноставнији послови. 

 

Услови: ССС, IV степен, друштвеног смјера, шест 
мјесеци радног искуства, положен стручни испит за рад 
у административној служби, положен стручни испит за 
матичара, познавање рада на рачунару. 
 

6. Самостални стручни сарадник за послове 
правне помоћи 

 

Опис послова: 
 

− пружање правне помоћи странкама, 
− састављање свих врста тужби, кривичних 

пријава и оптужних приједлога, жалби, предлога 
за дозволу извршења у кривичном, парничном и 
извршном поступку, 

− састављање молби, правних поднесака из 
области управног поступка, привредног права, 
промета некретнина, уговора и других облика 
писмена, 

− давање усмених правних савјета на захтјев 
странака, 

− води поступак обраде захтјева у складу са 
Процедуром о притужби грађана, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 
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− обављање и осталих послова у области правне 

помоћи и послова који му се ставе у 
надлежност. 

− проводи управни поступак у вези са законом о 
матичним књигама, 

− припрема нацрт рјешења о накнадним уписима 
чињеница, рођења, смрти, исправке   грешака у 
подацима који се уносе у матичне књиге, 

− рјешава предмете из области грађанских стања. 
 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Управно - надзорни, најсложенији 
послови. 

 

Услови: ВСС, правни факултет, једна година 
радног искуства и положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 

7. Стручни сарадник за архиву 
 

Опис послова: 
 

− води потребне архивске књиге и евиденције и 
обезбеђује да се препис архивских књига 
достави надлежном органу, 

− преузима све ријешене предмете и разводи их 
по класификационим знацима, 

− обезбеђује исправност регистратурског 
материјала и архивске грађе коју је преузео у 
архиву, 

− издаје на увид регистратурски материјал и 
архивску грађу у складу са канцеларијским 
пословањем, 

− врши и обебеђује препис архивске грађе на 
захтјев физичких и правних лица за њихову 
употребу, 

− одговара за потпуност и тачност евиденција о 
архивској документацији, 

− врши редовно одржавање и повезивање 
архивског материјала, 

− врши улагања картица у архиву, 
− послови доставе ван просторија 

административне слуужбе општине Зворник 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− ради и друге послове из дјелокруга рада по 
налогу непосредног руководиоца. 

− води други примјерак матичних књига, 
− врши накнадни упис и исправку у другом 

примјерку матичних књига, 
− обавља и друге послове по налогу непосердног 

руководиоца, одговара за вођење, тачност и 
ажурност другог примјерка матичних књига. 

 

   Број извршилаца: 2 /два/ 
   Сложеност:Административно-технички једноставнији 
   Услови: ССС, IV степен, друштвеног или техничког 
смјера, шест мјесеци радног искуства положен стручни 
испит за рад у административној служби 

 

8. Стручни сарадник за послове информисања 
 

Опис послова: 
 

− информише грађане по питању остваривања 
њихових права код надлежних одјељења, 

− даје одговоре на питања грађана (око поступка, 
код подношења захтјева итд), 

− по потреби уручује грађанима одговарајуће 
формуларе, обрасце и писмена упутства, 

− пружа помоћ правним и физичким лицима у 
попуњавању формулара и образаца, 

− информише грађане о поступцима за које 
општина није надлежна и упућује их надлежним 
органима, 

− информише грађане о свим тренутним 
активностима локалних органа власти, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове који му се ставе у 
надлежност. 

 

     Број извршилаца: 1 /један/ 
 

     Сложеност:Административно-технички једноставнији 
 

      Услови: ССС, IV степен, друштвеног или техничког 
смјера, шест мјесеци радног искуства положен стручни 
испит за рад у административној служби 
 

9. Стручни сарадник за послове матичног 
подручја Зворник 

 

Опис послова: 
− упис у матичне књиге рођених, венчаних, 

умрлих и држављана, 
− састављање статистичких и других извјештаја о 

стању и свим промјенама у матичним књигама и 
њихово достављање надлежним органима и 
матичарима, попуну статистичких образаца и 
унос података у електронску базу, 

− издаје извода из матичне књига, издаје 
увјерења из матичних и других књига, 

− издаје увјерења о држављанству, прикупља 
податаке за састављање смртовнице, уписује 
промјене у матичне књиге, преписује (копира) 
матичне књиге, односно води дупликат матичне 
књиге у електронском облику, обавља и друге 
послове из дјелокруга свога рада по налогу 
непосредног руководиоца, одговора за уписе у 
матичне књиге, одговара за издавање увјерења 
из матичних и других књига, одговара за 
промјене у матичним књигама, одговара за 
чување и употребу печата. 
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 Број извршилаца: 6 /шест/ 

 

     Сложеност:Административно-техничкије дноставнији 
послови. 

 

     Услови: ССС, IV степен, друштвеног смјера, шест 
мјесеци радног искуства положен стручни испит за рад 
у административној служби, положен стручни испит за 
матичара, познавање рада на рачунару. 
 

10. Стручни сарадник за послове овјере 
потписа, преписа и рукописа 

 
Опис послова: 

 

− издавање увјерења о чињеницама о којима се 
води службена евиденција, 

− по потреби одлази и на терен ради овјере 
преписа, рукописа и потписа, 

− издавање радних књижица, 
− овјера потписа, преписа и рукописа и достава 

истих, 
− води регистар овјере потписа и рукописа, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове који му се ставе у 
надлежност од стране  претпостављеног 
руководиоца. 

 
    Број извршилаца: 4 / четири/ 

 

    Сложеност: Административно-технички једноставнији 
 

    Услови: ССС, IV степен, друштвеног или техничког 
смјера, шест мјесеци радног искуства положен стручни 
испит за рад у административној служби 
 

11. Стручни сарадник за послове протокола 
 

Опис послова: 
 

− пријем и разврставање поште, 
− завођење аката кроз доставне књиге, 
− завођење предмета у картице са отиском 

пријемног штамбиља, 
− завођење рачуна кроз књигу евиденције, 
− формирање евиденције о препорученим 

пошиљкама, 
− закључивање интерних књига, 
− израда разних извјештаја, према указаној 

потреби, 
− послови раздуживања предмета кроз доставну 

књигу и картотеку, 
− разврставање службених листова по органима, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове који се ставе у 
надлежност. 

 
 

     Број извршилаца: 1 /један/ 
 

     Сложеност:Административно-технички једноставнији 
 

     Услови: ССС, IV степен, друштвеног или техничког 
смјера, шест мјесеци радног искуства положен стручни 
испит за рад у административној служби. 
 

12. Стручни сарадник за пријем поднесака 
 
Опис послова: 

− прима захтјеве и друге поднеске непосредно од 
странака, 

− комплетира и ажурира захтјеве и друге 
поднеске, у сарадњи са обрађивачима, захтјева 
и других поднесака, пружа странкама 
информације о начину остваривања њихових 
права и роковима поступања по захтјевима и 
другим поднесцима, Писмене поднеске обрађује 
и доставља стручном сараднику за протокол, а 
након тога, прима надлежности доставља 
крајњим извршиоцима, путем интерне доставне 
књиге и софтверског програма ДОКУНОВА. 

− прати окончање управних предмета и у случају 
прекорачења рока информише начелника, 
ријешене предмете разводи (ручно и 
електронски) и доставља централној писарници 
на архивирање, чува печате, припрема и води 
евиденцију отпреме поште путем јавне 
поштанске службе, води евиденцију трошкова 
отпреме поште, води књигу поште, уручује 
рјешења и друге акате странкама када се 
достављање не врши путем курира и поште, 
одговара за правилно завођење захтјева и 
других поднесака у основне евиденције, 

− одговара за отпрему поште. 
− одговара за чување и употребу печата. 

 
 

Број извршилаца: 3 /три/ 
 

Сложеност: Административно – технички, 
једноставнији послови. 

 

Услови: ССС, IV степен, друштвеног или техничког 
смјера шест мјесеци радног искуства, положен   
стручни  испит за рад у административној служби, 
познавање рада на рачунару. 
. 

13. Дактилограф 
 

Опис послова: 
 

− припрема материјала за куцање или 
преписивање, 

− врши препис свих врста аката по наређењу 
Начелника одјељења, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
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наведеним радним активностима које је обавио, 

− обављање и других послова који се ставе у 
надлежност. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Оперативно-технички, једноставнији. 
 

Услови: шест мјесеци радног искуства, познавање 
рада на рачунару, дактилограф Iа и Iб класе. 
 

14. Стручни сарадник за послове доставе 
 
Опис послова: 

 

− пријем писмена ради доставе, 
− достава аката грађанима, предузећима, 

установама и др, 
− вођење евиднеције о извршеним доставама, 
− праћење прописа везаних за канцеларијско 

пословање и доставу 
− обавља и друге послове које му одреди 

непосредни руководилац 
− стара се о уредности огласне табле. 
 
Број извршилаца: 3 /три/ 

 

Услови: ССС, IV степен, друштвеног или техничког 
смјера, шест мјесеци радног искуства  положен стручни 
испит за рад у административној служби. 
 

15. Стручни сарадник-технички секретар у 
посланичкој канцеларији 

 
Опис послова: 

 

− преузима телефонске позиве, посредује у 
телефонским  комуникацијама и води 
евиденцију позива, 

− помаже народним посланицима у вези пријема 
странака, 

− прикупља и обрађује за архивирање 
документациони материјал, 

− одговоран је за исправност и одржавање 
средстава рада, 

− стара се о благовременом обезбјеђивању 
канцеларијског и другог материјала потребни за 
рад Одјељења, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу  сваких месец  дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца. 

 
 
      

Број извршилаца:1 /један/ 
 

     Сложеност:Административно-технички,једноставнији 
      

Услови:ССС,економски техничар, шест месеци радног 
искуства и положен стручни испит за рад  у 
административној   служби. 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
         1. Начелник Одјељења 

 

Опис послова: 
 

- координира рад извршилаца у одјељењу и врши 
распоред послова и задатака на раднике у 
одјељењу и одговара за законит и благовремен 
рад радника у одјељењу, 

- прати стање у Општини у области привреде и 
покреће иницијативу за рјешавање питања из 
области привреде, 

- води управни поступак и доноси рјешења из 
управног поступка у складу са законом, 

- врши распоред послова и задатака на раднике у 
одјељењу, одговара за законит и благовремен 
рад радник у одјељењу, 

- врши и друге послове који му се ставе у 
надлежност из надлежности одјељења и друге 
послове, 

- организује и координира рад на изради 
Стратегије развоја општине, 

- организује и координира рад при изради 
пројеката планираних стратегијом развоја, 

- организује јавне расправе по потреби, 
- прати рад савјета и удружења везаних за спорт, 

културу и других, 
- прати реализацију пројеката и програма 

одобрених из буџета за НВО, 
- прати рад малих и средњих предузећа и 

предузетника и предлаже мјере за њихово боље 
пословање, 

- даје предлоге за измјену прописа, 
- даје стручна мишљења из дјелокруга одјељења 

за привреду и друштвене дјелатности, 
- учествује у раду Колегија начелника, 
- координира рад при изради информисања и 

других стручно аналитичких материјала 
предвиђених Програмом Скупштине, 

- предлаже програм подстицајних мјера из 
области пољопривреде, 

- подноси извјештај о раду Начелнику општине 
сваких мјесец дана са прецизно наведеним 
радним активностима које је обавио, 
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- одговара за тачност и исправност предложеног 
скупштинског материјала, уговора, одлука и 
рјешења, што потврђује својим потписом, 

- за свој рад и рад одјељења одговоран је 
Начелнику општине. 

 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

        Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

        Услови: ВСС - правни факултет или факултет 
друштвеног или техничког смјера, пет година искуства у 
струци и положен стручни испит за рад у 
административној служби 
 

1.1. Стручни савјетник начелника Одјељења 
за привреду, пољопривреду и друштвене  
Дјелатности 

 

Опис посова: 
- врши обраду података ради оцјене пословног 

амбијента за рад предузећа и предузетника и 
предлаже мјере за унапређење 

- прати реализацију уговора са инвеститорима 
који обављају дјелатност у Пословној зони 
Јадар, 

- сарађује са  потенцијалним инвеститорима који 
искажу интерес за улазак у Пословну зону 
„Јадар“, од презентације услова до израде 
нацрта уговора, 

- врши обраду података ради оцјене пословног 
амбијента за рад предузећа и предузетника и 
предлаже мјере за унапређење, 

- утврђује приједлоге мјера за унапређење 
функционисања Пословне зоне Јадар 

- врши оцјену функционисања и предлаже мјере 
за побољшање послова из области привреде, 
управно-правних послова из надлежности 
Одјељења, 

- врши оцјену функционисања и предлаже мјере 
за побољшање извршавања послова из области 
друштвених дјелатности, 

- прати рад Јавних установа чији је оснивач 
општина и предлаже мјере за унапређење рада 
из надлежности Одјељења, 

- припрема у нацрту докумената која Одјељење у 
улози предлагача доставља Скупштини 
општине, 

- обавља и друге послове по налогу  Начелника 
Одјељења и Начелника општине. 

 
Број извршилаца: 2 / два / 

 

Сложаност: управно-надзорни, најсложенији 
 

Услови:ВСС, правни или економски факултет, 3 
/три/ године радног искуства у органима управе, 
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 

2.  Самостални стручни сарадник за привреду 
 

Опис послова: 
 

− издавање рјешења о оснивању радњи 
(трговинских, угоститељских, занатских, 
канцеларија, бироа, агенција, студија и сл) и 
обављању предузетничке дјелатности (ако за 
обављање предузетничке дјелатности није 
услов пословни простор), 

− издавање рјешења о обављању 
аутопревозничке, такси дјелатности  и превоза 
ствари за властите потребе, 

− издавање рјешења о испуњавању МТУ 
(минимално-техничких услова) за отпочињање 
обављања дјелатности, обављања дјелатности 
и промјене услова обављања дјелатности 
предуезћа, удружења и сл. 

− издавање рјешења о престанку обављања 
дјелатности, о привременом престанку 
обављања дјелатности, 

− издавање сагласности за увоз возила, основних 
средстава и репроматеријала предузетницима 
који имају регистровану радну, односно 
дјелатност, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− издавање увјерења о чињеницама о којима се 
води службена евиденција, 

− подноси захтјев за издавање урбанистичке 
сагласности, дозволе за градњу  и употребне 
дозволе уз претходно прибављену техничку 
документацију за  објекте из области привреде, 
а који се финансирају из буџета општине и 
Републике 

 
Број извршилаца: 2 /два/ 

 

        Сложеност: Студијско-аналитички, најсложенији. 
 

         Услови: ВСС – економски, правни или технички 
факултет, једна година радног искуства, положен 
стручни, испит за рад у административној служби. 
 

3. Виши стручни сарадник за управно-правне   
послове из области привреде 

 

Опис послова: 
 

- издавање рјешења о оснивању радњи 
(трговинских, угоститељских, занатских, 
канцеларија, бироа, агенција, студија и сл) и 
обављању предузетничке дјелатности (ако за 
обављање предузетничке дјелатности није 
услов пословни простор), 

- издавање рјешења о обављању 
аутопревозничке, такси дјелатности  и превоза 
ствари, 
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- издавање рјешења о испуњавању МТУ 
(минимално-техничких услова) за отпочињање 
обављања дјелатности, обављања дјелатности 
и промјене услова обављања дјелатности 
предуезћа, удружења и сл. 

- издавање рјешења о престанку обављања 
дјелатности, о привременом престанку 
обављања дјелатности, 

- издавање сагласности за увоз возила, основних 
средстава и репроматеријала предузетницима 
који имају регистровану радну, односно 
дјелатност, 

- подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

- издавање увјерења о чињеницама о којима се 
води службена евиденција, 

- вођење службене евиденције - регистра 
предузетника, 

- врши друге послове који му се ставе у 
надлежност. 

 
Број извршилаца: 2 /два/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, сложени. 
 

Услови: ВШС, правног или економског смјера, 
девет мјесеци радног искуства, положен стручни испит 
за рад у административној служби. 
 
         4.   Самостални стручни сарадник за                              
               Пољопривреду 
 
Опис послова: 

 

− припрема информације из области 
пољопривреде (планове сјетве, извјештај о 
стању у пољопривреди), 

− врши упис и води евиденцију у пољопривреди - 
регистар пољопривредних газдинстава, 

− регистар пољопривредног земљишта, 
− регистар сјетвених површина, 
− регистар узгаивача животиња, 
− предлаже начин субвенционирања и подстицаја 

пољопривредне производње из буџета општине, 
− прати програме и мјере подстицаја ресорног 

Министарства и о истим на најбољи начин 
информише потенцијалне кориснике, 
пољопривредне произвођаче, земљорадничке 
задруге и предузећа која се баве уговарањем 
пољопривредне производње и откупом 
пољопроизвода, 

− припрема предлоге аката из области 
пољопривреде које доноси Начелник општине, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља све послове у вези пољопривреде по 
наређењу начелника одјељења и Начелника 
општине. 

 

Број извршилаца: 3 /три/ 
 

Сложеност: Студијско-аналитички, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, пољопривредни  факултет, једна 
година радног искуства, положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 
        5. Самостални стручни сарадник за        
           предузетништво развој малих  
           и средњих предузећа 

 
Опис послова и задатака: 

 

− Ради на формирању базе података о 
предузећима и предузетницима, просторним и 
људским ресурсима регије, 

− Унапређује институционалне подршке МСП-а, 
− Подршка пословној заједници регије за 

аплицирање за средства Инвестиционо развојне 
банке РС, 

− Координише активности за међуопштинску и 
регионалну сарадњу на спровођењу развојних 
пројеката у општини Зворник, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља све послове по наређењу Начелника 
одјељења и Начелника општине. 

 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Студијско-оперативни, најсложенији, 
 

Услови: ВСС, правни или економски факултет, 
једна година радног искуства и положен стручни испит 
за рад у административној служби. 
 
          6. Самостални стручни сарадник за друштвене  
              дјелатности 

 

Опис послова: 
 

− учествује у изради Програма одговарајућих 
планских аката за развој туризма на подручју 
општине Зворник и дефинисању,припреми и 
спровођењу стратегије економског развоја 
Општине из области туризма, 

− уређење простора за туристичка мјеста, врши 
припреме за оснивање Општинске туристичке 
организације, 

− рјешава захтјеве везане за додјелу средстава 
Фонда за треће и четврто рођено дијете, 

− води евиденцију о додјељењим средствима 
Фонда за треће и четврто рођено дијете, 

− раздужује предмете кроз програм евиденције 
задужених предмета 
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− рад на организовању туристичке информативно-

пропагандне дјелатности, 
− прикупљању података и докумената потребних 

за штампање одговарајућих публикација из ове 
области и другог информативног материјала, 

− ради на прикупљању и вођењу јединствених 
података о туристичко-угоститељским и другим 
организацијама на подручју општине са 
дефинисањем туристичке понуде (излетнички 
туризам, конгресна понуда, хотели, ресторани, 
градске амбијентне цјелине, туристичка 
пропаганда, сувенири и амблеми Зворника, 
туристичка сарадња са другим градовима, 
организацијама, излетишта, манастири и др.), 

− припрема свих културних и спортских 
манифестација у функцији унапређења туризма 
на подручју општине, 

− остварује сарадњу са оговарајућим туристичким 
институцијама на подручју других општина, 
Републике БиХ, 

− израђује мишљење о плановима рада и 
изјештајима пословања Туристичке 
организације Зворник, те координира и прати 
њене активности везане за развој и унапређење 
туристичке дјелатности на подручју општине. 

− устројава и води евиденцију о броју и 
капацитету угоститељских објеката и 
асортиману туристичке понуде, 

− посредује у организовању туристичких посјета и 
обилазака културно-историјских споменика на 
подручју општине, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− врши обраду статистичких и других показатеља, 
припрема информације и извјештаје из области 
туризма и угоститељства на подручју Општине, 

− обавља све послове по налогу Начелника 
одјељења и Начелника општине. 

 
 

Број извршилаца: 2 /два/ 
 

Сложеност: Стручно-оперативни, најсложени. 
 

Услови: ВСС, правни, економски, туристички 
факултет или дипломирани политолог, једна година, 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
административној служби. 

 
 

7. Самостални стручни сарадник за                      
    образовање, науку и културу 

 

Опис послова: 
− прати стање у друштвеним дјелатностима и о 

томе сачињава информације и анализе са 
предлозима за предузимање појединих мјера од 
стране Начелника општине и Скупштине 
општине, 

− води управни поступак и припрема рјешења и 
друга акта из ове области, рјешава права 
студената на материјалну помоћ, 

− обавља послове на планирању у области 
образовања, 

− израђује информације и извјештаје, анализе из 
дјелокруга послова, 

− прати примјену прописа из ових друштвених 
дјелатности, 

− обавља друге послове из дјелокруга одјсека и 
одјељења, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− води евиденцију споменика културе и предлаже 
мјере њихове заштите у складу са Законом, 

− сарађује са спортским организацијама с циљем 
унапређења спорта сарадње са спортским 
организацијама, 

− води евиденцију спортских организација, 
− помаже у организацији спортских 

манифестација, 
− на захтјев заинтересованих даје стручна 

мишљења органима спортких колектива и 
организација, 

− прати програме из области спорта који се 
импламентирају у дугим општинама РС и БиХ, 

− саставља извјештаје и информације за потребе 
Начелника општине и Скупштине општине из 
спорта и физичке културе, 

− подноси мјесечне извјештаје Начелнику 
одјељња о предузетим мјерама из области 
спорта и рада са спортским организацијама на 
подручју општине, 

− обавља и друге послове по налогу Шефа 
одсјека и Начелника одјељења, 

− обавља све послове по налогу Начелника 
одјељења и Начелника општине. 

 
 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера, један година радног искуства, положен  стручни 
испит за рад у административној служби. 
 

8. Самостални стручни сарадник за питања 
младих 

 
 

Опис послова: 
 

− идентификује проблеме и потребе младих у 
локалној заједници, 
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− води базу података омладинских организација 
(омладинске невладине организације, 
неформалне групе, подмладци политичких 
партија), 

− координира процес успостављања и 
спровођења омладинске политике на локалном 
нивоу на подручју општине Зворник, 

− при имплементацији омладинске политике да 
афирмише и врши сарадњу са свим битним 
субјектима и другим владиним тијелима (друге 
општинске службе, јавне установе и сл.), 

− комуницира и сарађује са омладинским 
организацијама неформалним групама и 
појединцима, 

− сарађује са другим владиним структурама за 
младе, 

− администрира буџет за младе, 
− учествује у креирању одлука о стипендирању 

ученика и студената, 
− ажурира информације на општинском сајту линк 

"млади и НВО", 
− остварује контакт, комуницира и сарађује са 

невладиним сектором на подручју општине, 
− води базу података невладиних организација - 

удружења грађана, 
− учествује у креирању одлука о расподјели 

средстава невладиним организацијама - 
удружењима грађана, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− координира процес спровођења пројеката 
одобрених из буџета за невладине организације 
- удружења грађана, 

− обавља све послове по налогу Начелника 
одјељења и Начелника општине. 

 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Студијско-аналитички, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, правни, факултет друштвеног или 
техничког  смјера, једна година  радног    искуства, 
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 
 

9 .Самостални стручни сарадник за управно- 
            правне      послове 

 

Опис послова: 
 

− доноси нормативне аката из надлежности 
одјељења, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− врши и друге послове из ове области по налогу 
Начелника одјељења. 

 
 Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Студијско-аналитички, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, правни факултет, једна година 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
административној  служби. 
 

10. Самостални стручни сарадник у  Пословној  
      зони Јадар 

  
Опис послова: 

 

− координација рада пословне зоне и општине 
Зворник 

− успостава развоја пословне зоне 
− приближавање потенцијалних инвеститора и 

капитала у пословној зони Јадар 
− координација и комуникација унутар пословне 

зоне 
− пружање консултативних услуга пословним 

субјектима 
− обављање и других послова који служе 

остваривању циља пословне зоне 
− подноси извјештај о раду предпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− обавља све послове по налогу 
предпостављеног и Начелника општине 

 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: студијско-аналитички најсложенији 
 

Услови:ВСС, економски факултет, факултет 
друштвеног или техничког смјера, једна година радног 
искуства,  положен  стручни испит за рад у 
административниј служби. 
 

11. Руководилац портирнице у Пословној зони 
Јадар 

 
Опис послова: 

− руководи портирницом, 
− подноси извјештај о раду предпостављеном, 
− врши контролу уласка и изласка радника 

пословне зоне, 
− врши контролу уласка и изласка и 

индентификацију  странака у Пословној зони, 
− контролише уношење и изношење материјала, 

опреме и других средстава, 
− контролише одржавање кућног реда у кругу 

пословне зоне и преузима одговарајуће мјере, 
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− води књигу примопредаје дужности и уноси сва 
запажања и догађаје, 

− обавља и друге послове по налогу 
предпостављеног, 

− за свој рад одговоран је непосредном 
руководиоцу. 

 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: једноставни 
 

Услови:ССС, друштвеног или техничког смјера,1 
/једна /година радног искуства. 
 

12.  Портир у пословној зони Јадар 
 

Опис послова: 
 

− врши контролу уласка и изласка радника у 
пословниј зони, 

− врши контролу уласка и изласка и 
индентификацију  странака у пословној зони, 

− контролише уношење и изношење материјала, 
опреме и других средстава, 

− контролише одржавање кућног реда у пословној 
зони и преузима одговарајуће мјере, 

− води књигу примопредаје дужности и уноси сва 
запажања и догађаје, 

− обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца, 

− за свој рад одговоран је непосредном 
руководиоцу. 

 
 

Број извршилаца: 3 /три/ 
 

Сложеност: једноставни 
 

Услови:НК, или ССС једна година радног искуства 
 
        13.Виши стручни сарадник за спорт и сарадњу     
               са спортским организацијама 
 
Опис послова: 

− води евиденцију спортских организација на 
подручју општине, 

− помаже у организацији спортских 
манифестација на подручју општине, 

− на захтјев заинтересованих даје стручна 
мишљења органима спортских колектива и   
организација, 

− прати програме из области спорта који се 
имплементирају и у другим општинама РС и 
БиХ, 

− комуницира и сарађује са организацијама за 
спорт 

− саставља извјештаје и информације за потребе 
Начелника Одјељања, Начелника општине и 
Скупштине  општине из спорта и физичке 
културе, 

− ради и друге послове по налогу Начелника 
Одјељења за привреду, пољопривреду и 
друштвене дјелатности 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност:управно-надзорни, сложени 
 

Услови рада: ВШС, друштвеног или техничког 
смјера, девет мјесеци радног  искуства у струци, 
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 
 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

1. Начелник Одјељења 
 
Опис послова: 

− координира рад извршилаца у одјељењу и врши 
распоред послова и задатака на раднике у 
одјељењу и одговара за законит и благовремен 
рад радника у одјељењу, 

− води управни поступак и доноси рјешења из 
управног поступка у складу са законом, 

− израђује план и програм одјељења и подноси 
извјештај о раду одјељења Начелнику општине 
и Скупштне општине, 

− руководи и координира рад у одјељењу за 
инспекцијски надзор, 

− за рад одјељења одгворан је Начелнику 
општине, 

− прати законитост рада Одјељења, 
− припрема предлоге прописа из области 

одјељења, 
− сарађује са другим одјељењима у циљу 

извршавања послова и задатака из свог 
дјелокруга, 

− доноси и потписује појединачне акте из 
надлежности одјељења у упраном поступку, 

− учествује у раду колегија начелника, 
− подноси извјештај о раду Начелнику општине 

сваких мјесец дана са прецизно наведеним 
радним активностима које је обавио, 

− одговара за тачност и исправност предложеног 
скупштинског материјала, уговора, одлука и 
рјешења, што потврђује својим потписом, 

− обавља и друге послове који му се ставе у 
надлежност по налогу Начелника општине. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, правни, економски, технички или 
факултет друштвеног смјера, пет година радног 
искуства у струци и  положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
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2. Самостални стручни сарадник-инспектор за 

заштиту животне средине 
 
Опис послова: 

 
 

− врши надзор над спровођењем одредаба закона 
о заштити животне средине, 

− узима узорке и спроводи мјерење односно врши 
контролу на свим мјестима гдје постоји 
могућност угрожавања животне средине, 

− врши контролу и доноси рјешења за отклањање 
недостатака, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− подноси пријаву надлежном органу, 
− врши и друге послове који му се ставе у 

надлежност. 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 
 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 
 

Услови: ВСС, технички или правни факултет, три 
године радног искуства и положен стручни испит за рад 
у административној служби. 

 

 
3. Самостални стручни сарадник - 

пољопривредни инспектор 
 
Опис послова: 

 

− инспекцијски надзор у области пољопривреде, 
− контрола производње и промета сјемена и 

садног материја, минералних ђубрива, сточне 
хране, средства за заштиту биља, контрола 
кориштења пољопривредног земљишта, 

− обављање и других послова надзора који се 
односе на област пољопривреде, заштите биља 
и слатководног рибарства, 

− ради информације, налазе и друге стручно - 
аналитичке материјале из области 
пољопривреде, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 
 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, пољопривредни факултет,  три 
године радног искуства и положен стручни испит за рад 
у административној служби. 
 
 
 
 

4. Самостални стручни сарадник саобраћајни 
инспектор 

 
Опис послова: 

 

− врши надзор над примјеном прописа који се 
односе на: 

− испуњеност услова физичих и правнх лица за 
обављање дјелатности јавног превоза лица и 
ствари у друмском саобраћају, 

− испуњеност услова физичких и правних лица за 
обављање превоза за властите потребе у 
друмском саобраћају, 

− испуњеност техничко експлоатационих услова и 
својства предвиђених важећим стандардима за 
моторна и прикључна возила којима се 
обављају поједине врсте превоза у друмском 
саобраћају, јавни превоз лица у линијском и 
ванлинијском друмском саобраћају, 

− јавни превоз ствари у друмском саобраћају, 
− обављање превоза лица и ствари за властите 

потребе у друмском саобраћају, 
− такси превоз, 
− контролу периодичних прегледа моторних и 

прикључних возила, 
− контролу станица за лиценце техничке прегледе 

возила, 
− рад аутобуских станица и терминала градског и 

приградског саобраћаја, 
− контрола возног особља у друмском саобраћају, 
− редовно и ванредно одржавање путева, путних 

објеката и путне опреме, 
− изградњу и реконструкцију путева и путних 

објеката, 
− заштита путева и путног појаса, 
− услове и законитост градње у путном и 

заштитном појасу, 
− услове покривености путева вертикалном и 

хоризонталном сигнализацијом, 
− услове редовног одржавања путева, рад зимске 

службе, стање путног појаса и других услова за 
безбједно одвијање саобраћаја на путевима, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− израђује информације за потребе Начелника 
општине и Скупштине општине, 

− ради и друге послове по налогу Начелника 
одјељења. 

 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

        Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
        Услови: ВСС, саобраћајни факултет, три године 
радног искуства и положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
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5. Самостални стручни сарадник тржишни 

инспектор 
 
Опис послова: 

 

− обезбеђење слободне размјене роба и услуга и 
спречавање нарушавања јединственог тржишта 
у оквиру овлаштења, 

− обављање дјелатности трговине (на домаћем 
тржишту, са иностранством, мјере 
ограничавања обављања трговине, трговачко 
заступање и посредовање), 

− обављање угоститељске и туристичке 
дјелатности (развставање минимални услови, 
категоризација и сл.), 

− обављање предузетништва, 
− заштиту потрошача, 
− нелојалну конкуренцију и монополистичко 

понашање, 
− цијене производа и услуга, 
− основне захтјеве квалитета и сигурности 

производа и услуга, прописе чија је примјена 
обавезна, састав и оцјењивање усаглашености 
производа и услуга са основним захтјевима и 
нормама, исправе које морају пратити 
производе, декларисање, означавање, 
обиљежавање и паковање производа (квалитет 
производа), 

− употребу исправних и верификованих мјерила у 
области законске метрологије (исправност 
жигова и исправа које прате мјерила) и 
испуњавање метрономских захтјева за 
препаковање производа у промету (означавање 
и количина), 

− употребу мјерних јединица и њихово навођење 
у промету роба, 

− промет, умножавање и репродукција музичких и 
кинематографских дјела снимљених на 
носачима звука и видео касетама, те 
рачунарским програмима, 

− промет предмета од драгоцјених метала, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обављање и других послова надзора у области 
промета робом, угоститељске и туристичке 
дјелатности када је то одређено посебним 
законом. 

 
Број извршилаца: 4 /четири/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, економски, правни или технички 
факултет, три године радног искуства и положен 
стручни испит за рад у административној служби. 
 

          6.Самостални стручни сарадник ветеринарски  
            инспектор 
 
Опис послова: 

 

− Инспекција у области здравствене заштите 
животиња и ветеринарске дјелатности врши 
надзор над примјеном прописа који се односе 
на: 

− здравствену заштиту животиња, 
− обављање ветеринарске дјелатности, 
− откривање, спречавање појаве, сузбијање и 

искорјењивање заразних болести животиња, 
− спречавање појаве и ширења болести које су 

заједничке за људе и животиње (зоонозе), 
− ветеринарско-санитарну контролу узгоја, 

држања и промета животиња, производа, 
сировина и отпадака животињског поријекла, 
хране за животиње и воде, 

− репродукцију домаћих животиња, вјештачко 
осјемењавање домаћих животиња, сузбијање 
стерилитета, 

− зоохиријенске услове и технолошке мјере узгоја 
и држања животиња, 

− заштиту околине у узгоју и искориштавању 
домаћих животиња, производа животињског 
поријекла и хране за животиње, 

− испитивање, одобравање за стављање у 
промет, производњу и израду, промет, 
оглашавање, надзор, обавјештавање и упис у 
регистар министарства ветеринарских лијекова 
и љековитих додатака ради здравствене 
заштите животиња, нарочито у погледу њиховог 
квалитета, дјелотворности и нешкодљивости, а 
тиме и заштие здравља људи од остатака 
лијекова у намирницама животињског поријекла, 
ветеринарско-медицинских и хомеопатских 
производа, 

− употребу љековите хране за животиње, 
− ветеринарску контролу у производњи и промету 

намирница анималног поријекла, њихово 
обиљежавање и надзор у погледу хигијенске 
исправности и квалитета, 

− ветеринарско санитарну контролу објеката за 
производњу намирница анималног поријекла, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− контролу издатих одобрења за увоз животиња, 
намирница, сировина, отпадака, сјемене за 
вјештачко осјемењавање и оплођених јајних 
ћелија за оплодњу животиња, 

− обављање и других послова надзора у области 
ветеринарства, када је то одређено посебним 
законом. 
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Број извршилаца: 1 /један/ 

 
 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 
 

Услови: ВСС, ветеринарски факултет, три године 
радног искуства и положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 
      7.Самостални стручни сарадник санитарни  
         инспектор 
 
Опис послова: 

 

− санитарни надзор обухвата контролу извршења 
закона, других прописа и општих аката и 
спровођење мјера које се односе на: 

− спречавање у сузбијање заразних болести, 
− производњу и промет животних намирница и 

предмета опште употребе, 
− здравствено стање лица која раде на пословима 

на којима могу угрозити здравље других људи 
који подлијежу  санитарном надзору, 

− воду за пиће, објекте постројења и уређаје за 
снабдјевање водом за пиће, воде за санитарно-
рекреативне потребе и љековите воде, 

− превентивни санитарни надзор над изградњом 
објеката санитарне сагласности на локацију, 
пројекат и употребу, 

− заштита и унапређење човјекове околине и 
објеката за смјештај и окупљање људи, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− вођење управног поступка и предузимање 
управних кривичних и прекршајих мјера против 
прекршиоца из надлежности санитарне 
инспекције, информише орган и Начелника 
општине о стању и предузетим мјерама у овој 
области, 

− обавља и остале послове из области здравства 
из надлежности органа. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 
Услови: ВСС, медицинских наука или дипломирани 

санитарни инжењер, дипломирани инжењер 
технологије-хемијског или прехрамбеног смјера или 
дипломирани правник са најмање три године радног 
искуства, положен стручни испит за рад у 
административној служби 

 
 
 
 
 
 

8.Самостални стручни сарадник за заступање                 
Административне службе код Основних судова- 
одељења за прекршаје 
 
Опис послова: 

− заступа Административну службу код Основних 
судова оделења за прекршаје у случају 
подношења прекршајних пријава од стране 
инспектора, 

− сарађује са општинским инспекторима приликом 
подношења прекршајних пријава, 

− води евиденцију изречених казни од стране 
Суда по прекршајним пријавама, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− извјештава Начелника Одјељења о поднесеним 
прекршајним пријавама и изреченим казнама од 
стране Судова, 

− обавља и друге послове из дјелокруга 
Одјељења. 

 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Управно надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, правни факултет, положен стручни 
или правосудни испит и три године радног искуства у 
струци. 
 
         9.Самостални стручни сарадник урбанистичко-     
             грађевински инспектор 

 

Опис послова: 
− врши надзор над грађењем објеката у складу са 

урбанистичким планом и другим урбанистичко-
грађевинским условима, 

− врши надзор над изргадњом објеката, доноси 
рјешење о отклањању недостатака у изградњи 
објеката обустављање даље изградње, забране 
изградње објеката, забрана употребе објеката 
или дјела објекат ако за то није издато 
одобрење, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− врши и друге послове урбанистичко-
грађевинског надзора, 

− доноси рјешење о рушењу бесправно 
изграђених објеката. 

 

Број извршилаца: 2 /два/ 
  

Сложеност: Управно - надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС или ВШС, грађевинског смјера, пет године 
радног искуства и положен стручни  испит за рад у 
административној служби. 
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СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 
 
        1. Секретар Скупштине општине 
 
Опис послова: 

 

− осим послова и задатака утврђених у Статуту 
општине и Пословнику Скупштине општине, као 
и послова из члана 2. и 3. овог Правилника, 
Секретар Скупшине општине врши следеће 
послове: 

− пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине 
општине у припремању и организовању 
сједница Скупштине општине и свим 
процедуралним питањима у току сједнице 
Скупштине општине и сједница Колегија, 

− пружа стручну помоћ у изради нацрта и 
приједлога општих аката радних тијела 
Скупштине општине, правну помоћ грађанима 
као и свим радницима локалне самоуправе, 

− пружа стручну помоћ радним тијелима, 
одборницима, клубовима одборника у 
остваривању њихових права и обавеза у 
Скупштини општине, 

− обезбеђује услове за рад Скупштине општине, 
− одговоран је за израду записника са сједнице 

Скупштине општине и записника са сједнице 
Колегија, 

− обезбеђује несметано подношење представки, 
петиција и других поднесака грађана и њихово 
разматрање пред надлежним тијелима 
Скупштине општине, као и благовремено 
информисање о току поступка и одлукама 
донијетим по поднесеним поднесцима и другим 
захтјевима грађана и другим захтјевима грађана 
и грађанско правних лица; 

− прима иницијативе и приједлоге упућене 
Скупштини општине и даје их на дању обраду 
надлежним органима и службама, 

− учествује у припреми програма рада Скупштине 
општине и њених радних тијела, 

− учествује у припреми и изради, аката и 
пројеката за које га овласти предсједник 
Скупштине, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− доставља Скупштини општине извјештај о раду 
Службе са извјештајем општинске 
административне службе, 

− обавља и друге послове у складу са Законом, 
Статутом општине, Пословником Скупштине 
општине и другим прописима. 

 
 

Број извршилаца: 1  /један/ 
 

Група и степен сложености: нормативно-правни, 
најсложенији. 

 

Услови за вршење послова: ВСС, правни 
факултет. 

 

Одговорност радног мјеста: посебно одговорно. 
Посебни услови: положен стручни или правосудни 

испит. 
Радни стаж: пет године радног искуства у струци. 

 
2. Самостални стручни сарадник за послове  
    Скупштине и њених тијела 

 
Опис послова: 

 

− ради на стручним и правним пословима за 
потребе Скупштине општине, 

− рјешава у управном поступку захтјеве грађана и 
грађанско правних лица, 

− ради на изради приједлога нацрта аката које 
доноси скупштина из надлежности Стручне 
службе, 

− припрема у договору са предсједницима радних 
тијела материјале за радна тијела Скупштине, 

− израђује нацрте закључака које доносе радна 
тијела Скупштине, 

− брине се о извршавању закључака радних 
тијела и информише предсједнике о  
предузетим мјерама ради извршавања 
закључака, 

− припрема извјештаје радних тијела за 
Скупштину, 

− помаже Секретару око припреме и отпреме 
материјала одборницима, 

− прикупља одговоре на одборничка питања које 
размотри Скупштина општине, 

− учествује у припремању сједница Скупштине 
општине, 

− даје стручна мишљења клубовима одборника и 
одборницима , 

− по потреби присуствује сједницама клубова 
одборника, учествује у спровођењу  јавне 
расправе  по одлуци Скупштине, 

− сарађује са административном службом 
приликом израде материјала за Скупштину, 

− одговоран је за достављање информација и 
докумената надлежним органима, 

− ради на изради записника са сједнице 
Скупштине, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− израђује приједлоге закључака, смјерница, 
препорука које усвоји Скупштина, 
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− израђује нацрте рјешења за Скупштину у 
сарадњи са административном службом, 

− присуствује сједницама Скупштине, 
− ради и друге послове по упутствима и налогу 

секретара. 
 

Број извршилаца: 2 /два/ 
 

Група и степен сложености: управно надзорни, 
најсложенији. 

Услови за вршење послова: ВСС, правни 
факултет, једна година радног искуства, положен 
стручни испит. 

 

      3. Самостални стручни сарадник за Скупштинске               
          послове, информисање и документацију 

 

Опис послова: 
 

− уређивање, редакција и публикација „Службеног 
гласника општине Зворник“ и других 
информативних материјала за потребе 
Скупштине општине, 

− одговоран је за блаовремено и уредно 
издавање „Службеног гласника општине 
Зворник“, 

− организује и обезбеђује сталну сарадњу са 
представницима медија у остваривању њихових 
права и дужности информисања о раду 
Скупштине општине, 

− води хронолошки регистар Скупштине општине, 
− праћење сједница Скупштине и вођење 

записника на сједници, 
− брине се и одговоран је  за техничку припрему и 

благовремену доставу материјала за сједнице 
Скупштине општине, 

− припрема, сређује записнике Скупштине 
општине и друге материјале као и стручну 
литературу и документацију, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− доставља записнике са сједница Секретару 
Скупштине, 

− стара се о достављању свих донесених одлука 
Скупштине општине, начелнику општине, 
предузећима, установама и другим 
институцијама и појединцима, 

− по овлашћењу Секретара у име Службе даје 
изјаве за домаћу и страну штампу и медије, 

− обавља и друге послове које одреди Секретар 
Скупштине општине. 

 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
        Група и степен сложености: стручно оперативни, 
најсложенији. 
        Услови за вршење послова: ВСС, правни факултет 
или факултет друштвеног смјера, једна година радног 
искуства, положен стручни испит. 

        4.Стручни сарадник за послове мјесних      
            заједница 
 
Опис послова: 

 

− пружа стручну и правну помоћ организовању и 
оснивању мјесних заједница, 

− пружа помоћ и учествује на зборовима грађана 
мјесних заједница и Савјета мјесних заједница, 

− врши стручне послове и обраду приједлога и 
захтјева мјесних заједница 

− прикупља податке од организација и заједница и 
других органа и огранизација, 

− проучава их и израђује одговарајуће предлоге 
аката за Скупштину општине, 

− учествује у раду комисије Скупштине општине 
за мјесне заједнице и води  записник на 
сједницама те комисије, 

− израда одлука, закључака и рјешења за потребе 
рада мјесних заједница, 

− врши послове стручне помоћи мјесним 
заједницама, води евиденције у вези са мјесним 
заједницама и ради друге послове за потребе 
мјесних заједница, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− прикупља и обрађује податке у вези захтјева и 
приједлога мјесних заједница за регистрацију 
мјесних заједница и води регистар мјесних 
заједница, 

− ради и друге послове по налогу Секретара 
Скупштине. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 
Група и степен сложености: стручно оперативни, 

сложени. 
Услови за вршење послова: ССС, IV или III степен, 

шест месеци радног искуства, положен стручни испит 
 

5. Самостални стручни сарадник за економско                              
            финансијске и правне послове мјесних    
            заједница 
 
Опис послова и задатака: 

 

− учествује у раду комисије за расподјелу 
средстава мјесних заједница, 

− пружа стручну помоћ органима мјесних 
заједница из области финансија, 

− пружа стручну помоћ приликом организовања и 
оснивања мјесних заједница, 

− припрема и доставља потребне информације о 
финансијском пословању мјесних заједница, 
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− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− учествује на зборовима грађана мјесних 
заједница и Савјета мјесних заједница, 

− помаже у изради одлука, закључака, рјешења за 
потребе мјесних заједница, 

− ради и друге послове по налогу Секретара 
Скупштине општине. 

 
Број извршилаца: 2 /два/ 

 

Група и степен сложености: стручно оперативни, 
најсложенији. 

 

Услови за вршење послова: ВСС, правни или 
економски факултет, једна година радног искуства, 
положен стручни испит. 
 

6. Стручни сарадник за послове Скупштине и 
њених радних тијела 

 
Опис послова: 

 

− води и одговоран је за техничку припрему 
материјала за састанке који се одржавају код 
предсједника и секретара Скупштине општине и 
учествује у техничкој припреми за скупштину, 

− стара се о примљеној пошти у Служби и води 
евиденцију о отпремљеној пошти као и 
архивираним предметима из службе, 

− води записнике на сједницама скупштинских 
радних тијела или на одржаним састанцима и 
припрема извод из записника, 

− пружа помоћ у обављању административно-
техничким пословима за мјесне заједнице, 

− обавља послове уноса података у компијутер из 
домена рада Службе за скупштинске послове, 

− према указаној потреби води записник када 
састанку присуствује предсједник и секретар 
Скупштине, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља персоналне послове за раднике 
Службе, 

− обавља и друге послове по налогу Секретара 
Скупштине. 

 
Број извршилаца: 2 /два/ 

 

Група и степен сложености: административно-
технички, једноставнији. 

 

Услови за вршење послова: ССС, IV степен, шест 
мјесеци радног искуства, положен стручни испит. 
 
 

7. Стручни сарадник за оперативно техничке  
послове   Скупштине општине 
 

Опис послова: 
 

− магнетофонско снимање сједнице Скупштине 
општине и радних тијела Скупштине општине, 

− обавља техничке и административне послове за 
потребе Скупштине и Стручне службе када се 
ради о копирању, ажурирању, слагању, 
архивирању скупштинских и осталих службених 
материјала, 

− рукује аудио и видео техником или другим 
уређајима у функцији рада Скупштине и 
Стручне службе, 

− обавља послове основног одржавања и 
поправки технике и канцеларијског намјештаја у 
просторијама скупштине, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља и остале послове по налогу Секретара 
Скупштине. 

 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Група и степен сложености: оперативно-технички, 
једноставнији. 

 

Услови за вршење послова: ССС, IV степен, шест 
мјесеци радног искуства, познавање рада електронског 
система за гласање у Скупштини општине 
 

8. Стручни сарадник – технички секретар 
 
Опис послова: 

 

− прима, евидентира, отпрема и архивира пошту 
предсједника, подпредсједника и секретара 
Скупштине општине, 

− води бригу и обавјештава предсједника 
скупштине о заказаним састанцима и 
телефонским разговорима, води евиденцију 
састанака и телефонских позива које заказује 
предсједник, подпредсједник и секретар 
Скупштине општине, 

− успоставља телефонску везу на тражење 
предсједника, подпредсједника и секретара 
Скупштине општине и о томе води евиденцију, 

− евидентира и најављује странке за 
предсједника, подпредсједника и секретара 
Скупштине општине, 

− води бригу о уредности канцеларија 
предсједника, подпредсједника и секретара 
Скупштине општине, 

− води и одговорна је за техничку припрему 
материјала за састанке радних тијела који се 
организују за потребе Скупштине, 
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− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је 
обавио, 

− врши и друге послове које му повјери 
предсједник, подпредсједник и секретар 
Скупштине општине. 

 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Група и степен сложености: адмионистративно-
технички, једноставнији. 

 

Услови за вршење послова: ССС, шест месеци 
радног искуства, положен стручни испит 
 

9. Дактилограф 
 
Опис послова: 

 

− куцање материјала, 
− врши препис свих врста материјала, 
− сравњава текст са преписом и врши исправке, 
− врши дактилографске послове за потребе 

предсједника, подпредсједника и секретара 
Скупштине, 

− врши дактилографске послове за потребе 
цјелокупне службе, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− врши и друге послове које одреди Секретар 
Скупштине којему је одговоран за рад. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Група и степен сложености: оперативно-технички, 
једноставнији. 

 

Услови за вршење послова: дактилограф I-А и I-Б 
класе, познавање рада на рачунару 
 

10.   Стручни сарадник за послове регистрације  
                bирача 
 
Опис послова: 

 

− пружа техничку помоћ Општинској изборној 
комисији у одређивању бирачких мјеста на    
територији основне изборне јединице и 
распоређивању бирача по бирачким мјестима, 

− ажурира податке о бирачким мјестима и 
промјенама бирачке опције у складу са актима 
Централне изборне комисије БиХ, 

− води евиденцију о свим насељеним мјестима и 
називима свих улица на територији своје 
општине и о свим промјенама  обавјештава 
Општинску изборну комисију, 

 

− прима захтјеве расељених лица за одређивање 
или промјену бирачке опције, прима захтјеве за 
промјену бирачке опције лица уписаних у извод 
из Централног бирачког списка за гласање ван 
БиХ, а ради се о лицима која су се вратила у 
земљу прије рока утврђеног за закључивање 
извода из Централног бирачког списка, 

− учествује у реализацији излагања и обезбјеђује 
увид у извод из Централног бирачког списка, 
пружа техничку помоћ Општинској изборној 
комисији: у вези захтјева и приговора бирача 
који се односе на извод из Централног бирачког 
списка, при именовању бирачких одбора (помоћ 
при жријебању, код израде аката о именовању, 
обуке бирачких одбора и сл.), код провјере и 
припреме бирачких мјеста за изборе, код 
кампање обавјештавања бирача о свим 
сегментима везаним за изборни процес, код 
обједињавања изборних резултата на нивоу 
општине, обавља и друге послове које му 
одреди Централна изборна комисија БиХ и 
Општинска изборна комисија. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Административно – технички, 
једноставнији послови. 

 

Услови: ССС, IV степен, друштвеног или техничког 
смјера, шест мјесеци радног  искуства, положен 
стручни испит за рад у административној служби, 
познавање рада на рачунару. 
 

11. Технички секретар у посланичкој  
      канцеларији 

 

Опис послова: 
− преузима телефонске позиве, посредује у 

телефонским комуникацијама и води евиденцију 
позива, 

− помаже народним посланицима у вези пријема 
странака, 

− прикупља и обрађује за архивирање 
документациони материјал 

− одговоран је за исправност и одржавање 
средстава рада, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу  сваких месец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− обавља и друге послове по налогу Начелника 
општине и Секретара скупштине. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Административно - технички, 
једноставнији. 

Услови: ССС, економски техничар, шест месеци 
радног искуства и положен стручни испит за рад  у 
административној   служби. 
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12. Стручни сарадник за поврат и обнову 

објеката у мјесним заједницама 
 
Опис послова: 

 

− припрема и израда увјерења за поврат 
имовине, 

− припрема увјерења о стању објеката, 
− израда увјерења о кориснику донације 
− уређивање базе података обновљених и 

необновљених објеката по мјесним 
заједницама 

− учествовање у комисији за одабир корисника 
приликом јавних донација“, остали опис 
послова остаје непримјењени. 

− обилазак терена по захтјеву странака 
− подноси извјештај предпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је 
обавио, 

− врши и друге послове по налогу Секретара 
Скупштине општине. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Оперативно - технички, једноставнији 
 

Услови:ССС, друштвеног или техничког смјера, 6 
/шест/ мјесеци радног искуства, положен  стручни испит 
за рад у административниј служби. 
 

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

1. Шеф кабинета Начелника општине 
 
Опис послова: 

 

− врши савјетодавне послове од значаја за рад 
Начелника општине, 

− непосредно припрема, организује и контролише 
извршење послова из дјелокруга рада кабинета, 

− врши координацију послова који се обављају у 
кабинету, 

− усклађује рад кабинета са другим 
организационим јединицама у општинској 
административној служби, 

− по налогу Начелника општине координира 
реализацију нових пројеката, 

− усклађује рад кабинета са другим надлежним 
државним органима, организацијама и 
инситутицијама у оквиру овлаштења, 

− прима странке које траже пријем код Начелника 
општине и замјеника начелника општине, 
обезбеђује њихов пријем или их упућује 
надлежним органима у Општинској 
административној служби, 

− припрема и организује радне састанке за 
потребе Начелника општине, 

− организује и припрема протоколарне пријеме, 
− организује службена путовања делегације 

општине и Начелника општине, 
− води календар обавеза Начелника општине, 
− предлаже Начелнику општине покретање 

дисциплинског поступка  за раднике кабинета, 
− одговоран је за провођење прописа и примјену 

мјера заштите на раду од пожара у кабинету, 
− одговоран је за чување и правилно кориштење 

средстава рада и других средстава у кабинету и 
потписује инвентурну листу, 

− израђује требовање потрошног материјала за 
кабинет који одобрава Начелник општине, 

− одговоран је за исправност и одржавање 
средстава рада, 

− активно учествује у допуни и ажурирању WЕB 
странице општине Зворник, из дјелокруга рада 
кабинета, 

− подноси извјештај о раду Начелнику општине 
сваких мјесец дана са прецизно наведеним 
радним активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове по налогу Начелника 
општине. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, правни факултет или факултет 
друштвеног смјера, три године радног искуства и 
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 
 

2. Самостални стручни сарадник за 
заступање општине пред судовима и 
другим органима 

 
Опис послова: 

 

− заступа општину у поступцима ради наплате 
комуналне накнаде и накнаде утврђене у 
поступку издавања одобрења за грађење, као и 
у споровима из радних односа пред судовима и 
другим органима, 

− заступа општину Зворник пред судовима и 
другим органима у другим поступцима у којима 
добије овлаштење од Замјеника 
правобраниоца, 

− сарађује са Правобранилаштвом Републике 
Српске, у свим предметима који се тичу 
имовинског интереса општине Зворник, 
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− припрема рјешења у другом степену која доноси 

начелник општине по жалбама на првостепена 
рјешења комуналне полиције, и на друга 
рјешења која по одлукама Скупштине општине 
доносе одјељења Административне службе, 

− даје стручно мишљење начелнику општине о 
свим питањима из области правних прописа који 
се тичу Административне службе општине 
Зворник, 

− учествује у изради прједлога одлука, и других 
општих аката која доноси Начелник општине и 
Скупштина општине, 

− сарађује са научним и стручним институцијама, 
државним и другим органима и организацијама 
у циљу рјешавања одређених правних питања, 

− израђује анализе и информације за потребе 
Начелника општине, 

− обавља и друге послове по налогу Начелника 
општине и Шефа кабинета. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: студијско- аналитички, најсложенији 
 

Услови:ВСС, правни факултет, положен 
правосудни испит, пет година радног искуства послије 
положеног правосудног испита. 
 

3. Савјетник начелника општине за односе са 
јавношћу и информисање 

 
Опис послова: 

 

− остварује сарадњу Начелника општине са 
средствима информисања, 

− припрема и даје саопштења и информације 
средствима информисања по налогу Начeлника 
општине, 

− организује конференције за штампу Начелника 
општине, 

− води календар јавних наступа Начелника 
општине, 

− припрема пригодне говоре Начелнику општине, 
− координира рад радне групе за информисање, 
− учествује у активностима у вези сарадње 

општине са другим градовима и општинама и 
води евиденцију о тој сарадњи, 

− организује и припрема јавне наступе 
овлаштених радника Административне службе, 

− прати објављивање информација у медијима 
везано за рад Начелника општине и АСО 
Зворник и о томе води евиденцију, 

− подноси извјештај о раду Шефу кабинета сваких 
мјесец дана са прецизно наведеним радним 
активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове по налогу Начелника 
општине и Шефа кабинета. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Студијско – аналитички, најсложенији 
 

Услови: ВСС, факултет друштвеног смјера, једна 
година радног искуства, положен стручни испит за рад у 
административној служби 
 

3а.  Савјетник начелника општине за финансије 
 
Опис послова: 

− Даје стручне савјете Начелнику општине из 
области финансија 

− Сарађује са научним и стручним институцијама, 
државним и другим организацијама у циљу 
рјешавања одређених  финансијских питања, 

− Израђује анализе и информације за потребе 
начелника општине, 

− Предлаже начелнику општине покретање 
иницијативе за измјене и допуне системских 
прописа и аката из области финансија, 

− Учествује у изради нацрта одлука, општих аката 
и других прописа које доноси Скупштина и 
Начелник општине, 

− Обавља све послове по налогу Начелника 
општине за које је потребно специфично знање 
из области финансија, 

− Одговоран је за правилну употребу и 
одржавање средстава, 

− Сарађије са Министарством финансија и другим 
финансијским институцијама БиХ и РС, 

− Израђује програме са предлозима за 
унапређење рада из области финансија и 
стручно обрађује питања од посебног значаја и 

− Обавља и друге послове по налогу Начелника 
општине. 

 
 

Брoj извршилаца: 1/један/ 
 

Сложеност: Студијско – аналитички, најсложенији 
 

Услови рада:“ВСС економски факултет  5 /пет/ 
година радног искуства у струци, положен стручни 
испит за рад у административној служби 
 

4.   Самостални  стручни  сарадник  за  ИСО               
      стандардизацију веб портал и заштиту  
      на раду 

 
Опис послова: 

 

− прати активности и пројекте међународних и 
хуманитарних организација и сарађује са њима 
и координира рад одјељења са истим, 

− обавља послове везане за ИСО 
стандардизацију, 
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− сарађује са одјељењима и службама ради 

ажурирања и функционисања веб портала, 
− одговара за ажурирање, допуњавање и 

одржавање званичне интернет презентације, 
− подноси извјештај о раду Шефу кабинета сваких 

мјесец дана са прецизно наведеним радним 
активностима које је обавио и 

− обавља и друге послове по налогу Начелника 
општине и Шефа кабинета. 

− послови заштите на раду прописани Законом о 
заштити на раду („Службени гласник Републике 
Српске“ број:1/08), Правилником о процјени 
ризика на радном мјесту и у радној средини 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број:66/08), те акта о процјени ризика на радном 
мјести и у радној средини за општину Зворник 
број:604-470/11 од 17.08.2011. године 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Студијско – аналитички, најсложенији 
 

Услови: ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера, једна година радног искуства, положен стручни 
испит за рад у административној служби. 
 

5.  Технички секретар у Кабинету начелника  
     општине 

 
Опис послова: 

− обавља позиве и припрема поруке упућене 
Начелнику општине, 

− упућује странке шефу кабинета, 
− преузима телефонске позиве, посредује у 

телефонским комуникацијама и води евиденцију 
позива, 

− помаже шефу кабинета у вези пријема странака 
и делегација, 

− завођење и развођење службене поште 
Начелника општине, 

− прикупља и обрађује за архивирање 
документациони материјал 

− води евиденцију о изузимању аката и 
документационог материјала из архиве и 
одговоран је за поврат истог, 

− одговоран је за исправност и одржавање 
средстава рада, 

− стара се о благовременом обезбјеђивању 
канцеларијског и другог материјала потребних 
за рад Кабинета, 

− подноси извјештај о раду Шефу кабинета сваких 
мјесец дана са прецизно наведеним радним 
активностима које је обавио и 

− обавља и друге послове по налогу Начелника 
општине и Шефа кабинета. 

 Број извршилаца: 1 /један/ 
 

 Сложеност:Административно-технички, једноставнији 
  

Услови: ССС, IV степен, шест месеци радног искуства 
и положен стручни испит за рад у административној 
служби. 
 

6.  Дактилограф 
 
Опис послова: 

 

− припрема материјал за куцање или 
преписивање, 

− врши препис свих врста аката по наређењу 
Шефа кабинета, 

− сравњава текст са преписом, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 

− одговоран за свој раду Шефу кабинета и 
− обавља и друге послове који се ставе у 

надлежност. 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Оперативно-технички, једноставнији. 
 

Услови: Дактилограф I-а класе, шест мјесеци 
радног искуства, познавање рада на рачунару. 
 

7.   Стручни  сарадник  за  информисање  и      
      одржавање ВЕБ странице општине Зворник 

 
Опис послова: 

 

− води календар јавних наступа начелника 
општине, 

− прати објављивање информација у медијима 
везано за рад Начелника општине и 
Административну службу општине Зворник и о 
томе води евиденцију, 

− директно одговара за ажурирање, допуњавање 
и одржавање ВЕБ странице општине Зворник, 

− директно одговара за издавање информативног 
Билтена општине Зворник, 

− сарађује са одјељењима и службама ради 
ажурирања и функционисања ВЕБ портала и 
издавања информативног Билтена, 

− подноси извјештај о раду Шефу кабинета сваски 
мјесец са прецизно наведеним радним 
активностима, 

− обавља и друге послове по налогу Начелника 
општине и Шефа кабинета. 

− познавање енглеског језика најмање трећи ниво, 
− познавање рада на рачунару. 
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 Број извршилаца: 1 /један/ 

 

 Сложеност:Административно-технички, једноставнији 
 

 Услови рада:ССС IV степен друштвеног или 
техничког смјера, шест мјесеци радног       искуства у 
струци, положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 
А - ОДСЈЕК ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

8.  Шеф одсјека за интерну ревизију 
 
Опис послова: 

 

− припрема Правилник о интерној ревизији и 
оперативна упутства; 

− припрема стратешки план за раздобље од три 
године; 

− припрема годишњи план ревизије на основу 
оцјене управљања ризицима и стратешког  
плана, те након његовог одобравања од стране 
Начелника општине осигура његову  примјену и 
надзор над његовим извршавањем; 

− организује и координира активности интерне 
ревизије и надзире примјену планираних 
активности; 

− информише Начленика општине о постојању 
сукоба интереса везано за његов задатак; 

− доставља извјештај Начелнику одјељења и 
Начелнику општине а ако је ревидирана 
организација буџетски потрошач другог нивоа, 
његовом руководиоцу такође; 

− припрема годишњи извјештај о активностима 
интерне ревизије; 

− осигурава висок квалитет активности интерне 
ревизије и примјену правила издатих од 
Централне јединице за хармонизацију РС, 

− информише Начелника општине уколико се 
појави сумња о неправилностима превари који 
се могу резултирати криминалним 
активностима, кршењем прописа или 
дисциплинских процедура, те обавјештава 
тужилаштво у случају неправилности или 
превара криминалне природе; 

− евидентира све активности ревизије и чува 
документацију везану за интерну ревизију; 

− осигурава обуку интерних ревизора,припрема и 
доставља годишњи план обуке Начелнику 
општине ради одобравања и осигурава његову 
имплементацију, 

− извршава годишњу оцјену могућности и ресурса 
за интерну ревизију и доставља препоруке 
Начелнику општине ради усклађивања са 
годишњим планом ревизије; 

 

− сарађује са главним ревизором јавног сектора 
Републике Српске у размјени извјештаја 
документације и мишљења; 

− иницира ангажман екстерних експерата; 
− осигурава ефикасно кориштење ресурса 

додјељених за извршавање функције интерне 
ревизије; 

− усмјерава пажњу Централне Јединице за 
хармонизацију на све разлике у  мишљењима 
између интерних ревизора и Начелника 
општине, 

− обавља административне послове који му се 
ставе у надлежност 

− подноси мјесечни извјештај о свом раду 
− за свој рад одговоран је Начелнику општине. 

 
 

Број извршилаца:  1 /један/ 
 

Сложеност послова:нормативно-правни,студујско-
аналитички и управно надзорни,     најсложенији 

 

Услови рада: ВСС-економски факултет, пет година 
радног искуства у струци, положен стручни испит за рад 
у административној служби, звање овлаштеног 
интерног ревизора и радно искуство на пословима 
интерне ревизије од најмање годину дана. 
 

9 .  Самостални стручни сарадник за интерну  
      ревизију 

 
Опис послова: 

− спроводи програм ревизије за вријеме 
обављања активности ревизије, 

− информише Начелника одјељења или 
руководиоца нижег  буџетског корисника у којој 
се врши ревизије о почетку ревизије, 

− проучава документацију и значајне услове за 
формирање објективног мишљења, 

− у писној форми објективно и истинито вреднује 
налазе и подржи их  доказима, 

− информише шефа Одсјека за интерну ревизију 
ако се у вријеме обављања ревизије  појави 
сумња на неправиности или преваре, 

− сачињава нацрт ревизорског извјештаја и 
разматра га са одговорним лицима  у 
организационом дијелу у коме је вршена 
ревизија, 

− укључи у коначни ревизорски извјештај сва 
неслагања одговорних  лица, 

− пошаље нацрт и коначан извјештај Шефу 
одсјека за интерну ревизију, 

− шефа Одсјека за интерну ревизију информише у 
случају сукоба интереса везаних за  ревизију 
врати сва оригинална документа након 
завршетка ревизије, 
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− чува сваку државну, професионалну или 

пословну тајну коју је можда сазнао у  току 
интерне Ревизије, 

− чува цјелокупну радну документацију интерне 
ревизије. 

− обавља административне послове који му се 
ставе у надлежност, 

− подноси мјесечни извјештај о свом раду шефу 
кабинета, 

− за свој рад одговаран је шефу Одсјека за 
интерну ревизију и Начелнику општине. 

 
Број извршилаца: 2 /два/ 

 

Сложеност: Студијско аналитички и управно-
надзорни, најсложенији. 

 

Услови рада:ВСС - економски факултет, пет 
година радног искуства у струци, положен стручни 
испит за рад у административној служби 
 

10.   Савјетник  начелника  општине  за  
        међуопштинску сарадњу и локални развој 

 
Опис послова: 

 

− Представља општину и учествује у раду савеза 
општина и градова, по овлаштењу начелника 
општине, 

− Организује међусобну сарадњу са јединицама 
локалне самоуправе, 

− Сарађује са међународним и домаћим 
владиним и невладиним организацијама, 

− подноси извјештај о раду Шефу кабинета сваски 
мјесец са прецизно наведеним радним 
активностима, 

− обавља и друге послове по налогу Начелника 
општине. 

 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност:Студијско-аналитички, најсложенији 
 

Услови рада:ВСС факултет друштвеног  смјера, 5 
/пет/ година радног искуства у струци, положен стручни 
испит за рад у административној служби. 
 
      11.  Савјетник начелника општине за   
             Инфраструктуру 

 

 
Опис послова: 

 

− врши најсложеније креативне и организационе 
послове у одређеним областима, 

− израда нацрта одређених прописа и других 
општих аката од ширег значаја, 

− даје стручне савјете Начелнику општине из 
своје области, 

− израда аналитичко-информативних материјала 
о стању у одређеним областима из дјелокруга 
Начелника општине, односно израда 
најсложенијих материјала на основу којих 
одређене одлуке доноси Начелник општине, или 
исте у предлогу доставља Скупштини   општине 
на усвајање, 

− предлаже Начелнику општине покретање 
иницијативе за израде и допуне системских          
иницијатива, 

− израда одређених програма са предлозима за 
унапређење рада у својој области и стручна 
обрада питања од посебног значаја 

 
 
 

Број извршилаца:1(један) 
 

Сложеност:студијско-аналитички, најсложенији 
 

Услови:ВСС факултет техничког смјера, 5 /пет/ 
година радног искуства у струци, положен стручни 
испит за рад у административној служби 
 
 
 

КОМУНАЛНА  ПОЛИЦИЈА 
 

1. Начелник комуналне полиције 
 
Опис послова: 

 

− координира рад извршилаца у служби и врши 
распоред послова и задатака на раднике у 
одјељењу и одговара за законит и благовремен 
рад радника у служби, 

− води управни поступак и доноси рјешења из 
управног поступка у складу са законом, 

− обавља послове комуналне полиције, 
− прати законитост рада полиције, 
− припрема предлоге прописа из области 

комуналне дјелатности, 
− подноси извјештај о раду Начелнику општине 

сваких мјесец дана са прецизно наведеним 
радним активностима које је обавио и 

− обавља и друге послове који му се ставе у 
надлежност. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС или завршен први циклус студија који 
се вреднује са најмање 240 ЕЦТС бодова, пет година 
радног искуства у траженом степену образовања, 
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 
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2. Комунални полицајац 

 
Опис послова, врши надзор над: 

 

− одржавањем, уређењем, употребом и заштитом 
комуналних објеката и уређаја, 

− одржавањем и заштитом јавних површина и 
дрвореда, 

− одржавањем културни, историјских и 
националних споменика и спомен обиљежја, 

− постављањем назива фирми, натписа и 
реклама, 

− одржавањем гробаља и мезарја, 
− одржавањем дворишта, паркинг простора, 

башта, привремених објеката, као и других 
објеката и површина које су од утицаја на изглед 
и уређење града и других насељених мјеста на 
подручју општине, 

− одржавањем јавне водоводне мреже и јавних 
излива (јавних чесми и вањских хидраната) и 
фонтана, 

− одржавањем јавне канализационе мреже, јавних 
ВЦ, те септичких и осочних јама, 

− одржавањем и заштитом корита обала река и 
других водених површина на подручју општине, 

− одржавањем вањских ограда и рукохвата 
(мостови, јавна степеништа и друго), 

− одржавањем чистоће на јавним површинама, 
одвозом кућних отпадака и другог комуналног 
отпада као и грађевинског и шуто материјала, 

− постављањем и одржавањем посуда 
(контејнера) и уличних корпи за отпатке, 

− одржавањем јавних депонија, те контролом 
одвожења, уништавања и прераде отпадака, 

− обиљежавањем улица, тргова и зграда, 
− заузимањем јавних површина за продају роба и 

продају робе ван простора или мјеста одређеног 
за продају те врсте робе, 

− примјеном одредби одлуке о условима и начину 
извођења концерата, јавних манифестација, те 
кориштења музичке опреме у објектима и ван 
њих, 

− начином истицања државних и ентитетских 
застава, 

− одржавањем јавне топловодне мреже, 
− одржавањем јавне гасоводне мреже, 
− одржавањем пијаца и пијачних простора 

(зелене, бувље, сличне и друго), 
− одржавањем јавних саобраћајних површина 

(плочника, тргова, јавних саобраћајница и 
друго), као и одржавање јавне расвјете, 

− вршење погребне дјелатности, 

− вршење димњачарске дјелатности, 
− вршење одржавања и опремања јавних 

површина, 
− вршење одржавања спортских објеката, 

кампова, купалишта и излетишта, 
− вршење јавног превоза лица у градском 

приградском превозу (аутобуси, такси превози и 
стајалишта, жичаре и успињаче, градски и 
приградски терминали за превоз), 

− вршење контроле чистоће превозних средстава 
у јавном градском саобраћају, 

− вршење уклањања старих и других предмета са 
јавних површина, ако су исти остављени 
противно прописима општине, односно града, 

− одржавањем фасада и кровова, 
− обиљежавање мјеста гдје се врше радови на 

комуналним уређајима (шахтови, канали), 
− придржавањем кућног реда у зградама, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 
и 

− другим пословима из области комуналне 
дјелатности који су утврђени по важећим 
прописима. 

 
Број извршилаца: 6 /шест/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, правни факултет, факултет 
друштвеног, природног или техничког смјера, једна 
година радног искуства на пословима Комуналног 
полицајца, положен стручни испит за рад у 
административној служби 
 

СЛУЖБА  ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, РАЗВОЈ И 
МЕЂУНАРОДНУ  САРАДЊУ 

 
1. Шеф Служба за јавне набавке, развој и 

међународну сарадњу 
 
Опис послова: 

− координира рад извршилаца у служби и врши 
распоред послова и задатака на раднике у 
одјељењу и одговара за законит и благовремен 
рад радника у служби, 

− израда плана јавних набавки Административне 
службе општине на годишњем нивоу, 

− праћење прописа из области ЈН и покретање 
иницијатива за измјене и допуне прописа, 

− провођења комплетне процедуре јавних 
набавки за потребе Административне службе 
општине у складу са Законом о јавним 
набавкама БиХ, 
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− припреме тендерске документације, 
− расписивања поступка јавне набавке, 
− пријема тендерске документације, 
− припреме приједлога уговора и других аката, 
− припрема рјешења из надлежности Начелника, 

по приговорима на поступке ЈН, 
− припрема изјашњења, појашњења те 

обезбјеђење и достављање документације на 
захтјев другостепеног органа, у поступцима по 
жалбама из области ЈН, 

− припрема одговора на тужбе у управним 
споровима, који се односе на јавне набавке, 

− израда извјештаја о проведеним поступцима 
јавних набавки, 

− израда нових и допуна постојећих интерних 
контролних поступака и процедура, 

− унапређење система управљања квалитетом 
ISO 9001:2000, 

− сарадње са међународним финансијским и 
другим институцијама, у циљу обезбјеђења 
финасирања пројеката, 

− кординација и праћење имплементације 
стратегија развоја општине, 

− припрема стратешких и других пројеката од 
посебног интереса и значаја за Општину, 

− прикупљање статистичких и других података, те 
обрада и израда анализа, 

− сарадње са градовима – партнерима и другим 
градовима из иностранства и међународним 
асоцијацијама, 

− припрема и обрађује материјал за сједнице 
Скупштине општине и одговара за законитост 
истих из своје надлежности, 

− кординација рада са другим одјељењима и 
службама Административне службе и 
надлежним државним органима, организацијама 
и институцијама у оквиру овлаштења, 

− подноси извјештај о раду Начелнику општине 
сваких мјесец дана са прецизно наведеним 
радним активностима које је обавио и 

− врши и друге послове по налогом Начелника 
општине. 

− укључења у оперативно управљање развојем 
− укључења у секторске радне групе, 
− стално усавршавање знања и вјештина, интерни 

трансфер знања и вјештина,  модернизација и 
координација акционог планирања, 

− оперативна припрема оквирни и годишњи план 
финансирања 

− мапира друге изворе и услове финансирања, 
 

− иницира, координира и припрема за уговарање 
интерсекторске пројекте и мјере, 

− координира екстерну комуникацију, 
− организује и координира надзор, анализита 

стање индикатора и извјештава, 
− припрема инструмената, евалуатора, 
− синтеза извјештаја и план побољшања, 
− припрема план ажурирања. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС - правни факултет или факултет 
техничког смјера, три године искуства у струци и 
положен  стручни испит за рад у административној 
служби 
 

2. Самостални стручни сарадник за послове 
развојних пројеката, међународне и 
прекограничне сарадње 

 
Опис послова: 

− планирање економског развоја, 
− учествује у припреми и изради анализа, 

информација, извјештаја и других стручних 
аналитичких материјала, 

− припрема поступак, методолошке основе 
планирања у области статистике, 

− прикупља и обрађује статистичке и друге 
податке путем званичних извјештаја, 

− сарадња са међународним донаторским и 
кредитним организацијама, 

− праћење међународних фондова, 
− рад на подршци у припреми  и реализацији 

заједничких пројектних активности које се 
реализују у партнерству са невладиним 
сектором или јавним установама, а у циљу 
развоја општине Зворник, 

− учествује у припреми и изради стратегије 
развоја, 

− прати реализацију пројеката предвиђених 
стратегијом развоја, 

− прати реализацију пројеката предвиђених 
стратегијом развоја, 

− прати реализацију пројекта ’’ Sustainable energy 
BiH- SEAP’’, Акционог плана одрживе енегије, 

− пише пројекте везане за пред приступне 
фондове Европске Уније и друге институције, 

− врши превод свих акта писаних на енглеском 
језику, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 
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− и друге послове које му повјери Начелник 

општине. 
 

Број извршилаца: 4 /четири/ 
 

Сложеност: Стручно-оперативни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, економски, правни технички или 
факултет друштвеног смјера, једна година 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 

3. Самостални стручни сарадник за послове 
јавних набавки 

 
Опис послова: 

 

− припреме тендерске документације, 
− расписивања поступка јавне набавке, 
− пријема тендерске документације, 
− припреме приједлога уговора и других аката, 
− припрема рјешења из надлежности Начелника, 

по приговорима на поступке ЈН, 
− припрема изјашњења, појашњења те 

обезбјеђење и достављање документације на 
захтјев другостепеног органа, у поступцима по 
жалбама из области ЈН, 

− припрема одговора на тужбе у управним 
споровима, који се односе на јавне набавке, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 
и 

− израда извјештаја о проведеним поступцима 
јавних набавки, 

 
Број извршилаца: 2 /два/ 

 

Сложеност: Стручно-оперативни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, правни факултет или  факултет 
друштвеног смјера, једна година радног искуства, 
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 
 

4. Самостални стручни сарадник за рад са 
хуманитарним и донаторским 
организацијама 

 
Опис послова: 

 

− остварује контакте са донаторским и 
хуманитарним  организацијама, 

− припрема и израђује пројекте за хуманитарне 
организације, 

− прикупља информације, израђује и води базу 
података о крајњим корисницима свих видова 
помоћи, 

 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− саставља статистичке и друге извјештаје о 
тренутном стању категорија које подлијежу 
хуманитарној помоћи, 

− организује расправе и консултације у вези 
питања обнове и реконструкције, 

− обавља и друге послове по наредби начелника 
Одјељења и Начелника општине. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Стручно-оперативни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, правни факултет или технолошки 
факултет једна година радног  искуства и положен 
стручни испит за рад у административној служби. 
 

5. Стручни сарадник за административне 
послове 

 
Опис послова: 

 

− прикупља и обрађује за архивирање 
документациони материјал, 

− води евиденцију о изузимању аката и 
документационог материјала из архиве и 
одговоран је за поврат истог 

− води евиденцију о запримљеним понудама, 
− врши сва потребна копирања, 
− шаље записнике учесницима у поступку, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове по налогу Шефа 
службе. 

 

    Број извршилаца: 1 /један/ 
 

 Сложеност:Административно-технички, једноставнији 
 

 Услови: ССС, IV степен, шест месеци радног 
искуства и положен стручни испит за рад  у 
административној служби. 
 

СЛУЖБА ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА 
 

1. Шеф Службе за развој локалне самоуправе, 
заједничке послове и управљање људским 
ресурсима 

 
Опис послова: 

 

− координира рад извршилаца у служби и врши 
распоред послова и задатака на раднике у 
одјељењу и одговара за законит и благовремен 
рад радника у служби, 
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− прати стање у области за које је одјељење 

образовано и покреће иницијативу за 
рјешавање појединих питања, 

− стара се о законитом, ефикасном и квалитетном 
вршењу послова, о организацији и унапређењу 
рада одјељења, 

− израђује нацрте нормативних аката, организује 
и спроводи консултације о њима, 

− утврђује програм рада одјељења и стара се о 
његовом извршавању, 

− сарађује са другим одјељењима и службама  
административне службе, 

− координира рад у одјељењу, 
− доноси појединачна акта из надлежности 

службе, 
− учествује у раду Колегија начелника, 
− праћење и предлагање прописа из области 

локалне самоуправе, 
− израде анализа, информација и извјештаја о 

функционисању локалне самоуправе, са 
предлагањем одговарајућих мјера, 

− праћење и проучавања односа са другим 
јединицама локалне самоуправе, 

− праћење и проучавање прописа из области рада 
и радних односа и предлагање мјера за 
унапређење истих, 

− системског праћења структуре запослених у 
Административној служби са методолошком 
разрадом разноврсних показатеља (кретање 
професионалне каријере, радна успјешност, 
психофизичке могућности, мотивација 
запослених) и њихово поређење са кадровским 
потребама ради утврђивања максималних 
могућности кориштења расположивих знања и 
способности запослених, 

− методолошког праћења социјалне структуре 
запослених и утврђивање и развој програма 
ради превенције рјешавања и отклањања 
различитих врста и облика социјалних 
девијантности, 

− израде нормативних аката из области рада и 
радних односа које доноси Начелник, 

− провођење поступка и процедуре за пријем и 
престанак рада у Административној служби, у 
складу са Законом, и израда појединачних аката 
у вези с тим, 

− надгледа и координише инсталисање нове 
опреме и умрежавање, 

− вођења кадровске и других потребних 
евиденција из области радних односа, 

 

− израде Програма стручног усавршавања и 
оспособљавања радника, 

− израда нових, и допуна постојећих интерних 
контролних поступака и процедура, 

− унапређење система управљања квалитетом 
ISO 9001:2000, из дјелокруга  рада, 

− одговара за тачност и исправност предложеног 
скупштинског материјала, у говора, одлука и 
рјешења, што потврђује својим потписом, 

− подноси извјештај о раду Начелнику општине 
сваких мјесец дана са прецизно наведеним 
радним активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове које му повјери 
Начелник општине. 

 
Број извршилаца:1 /један/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС - правни факултет или факултет 
друштвеног или техничког смјера, три године искуства у 
струци и положен стручни испит за рад у 
административној служби 
 

1а. Стручни савјетник за људске ресурсе 
 
 

Опис послова: 
− Укључивање у процес планирања кадрова, како 

у оквиру саме општине, тако и у јавним 
институцијама, којима је оснивач општина, као и 
гдје је општина одговорна за функционисање, 

− Учествује у припреми и анализи система 
оцјењивања, 

− Пружа обуку руководећим службеницима о 
систему оцјењивања рада, 

− координише и планира професионално 
обучавања и усавршавања служби и 
запослених, 

− учествује у припреми буџета службе за развој 
локалне самоуправе, заједничке послове и 
управљање људски ресурсима, 

− усмјерава и мотивише службенике при 
обучавању и усавршавању, 

− успоставља сарадњу са организацијама, које 
врше професионално обучавање и 
усавршавање, као и другим јединицама локалне 
самоуправе, 

− спроводи анкете у процесу планирања 
професионалног обучавања и усавршавања, 

− Вршење анализе окопрофесионалног 
обучавања и усавршавања, 

− активно учествује у процесу израде и 
спровођења стратегије комуникације, 

− организовање обуке о вјештинама 
комуницирања, 

− обавља и друге послове по налогу начелника 
општине и шефа службе. 
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Број извршилаца:1 /један/ 

 

Сложеност: студијско- аналитички, најсложенији 
 

Услови:ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера 5 /пет/ година   радног искуства у струци, 
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 
 

2. Самостални стручни сарадник за људске 
ресурсе и персоналне послове 

 
Опис послова: 

 

− стално праћење и изучавање прописа који 
регулишу радно-правне односе у органима 
управе, 

− укључивање у процес планирања кадрова, како 
у оквиру саме  општине, тако и у јавним 
институцијама, којим је оснивач општина, као и 
где је општина одговорна за функционисање, 

− учествује у раду радне групе за анализу 
унутрашње организације, као и у свим фазама 
израде и примјене правилника о унутрашњој 
организацији, 

− заједно са службеником за информисање 
задужен је за информисање јавности и 
запослених о припремама и току израде 
унутрашње организације, 

− учествује у изради описа послова, 
− врши савјетодавну улогу, при изради и промјени 

одредаба правилника, 
− укључен у процес запошљавања израдом јавних 

конкурса, 
− припрема образце за  оцјењивање, 
− учествује у припреми и анализи система 

оцјењивања, 
− пружа обуку руководећим службеницима о 

систему оцјењивања рада, 
− координише и планира  професионалног 

обучавања и усавршавања запослених, 
− учествује у припреми буџета за професионално 

обучавање и усавршавање, 
− усмјерава и мотивише службенике при 

обучавању и усавршавању, 
− успоставља  сарадњу са организацијама, које 

врше професионално обучавање и 
усавршавање, као и другим јединицама локалне 
самоуправе. 

− сарађује са руководиоцима у органима управе, 
надређеним и осталим службеницима, 

− спроводи анкете у процесу планирања 
професионалног обучавања и усавршавања, 

− вршење анализе око спроведеног 
професионалног обучавања и усавршавања, 

− активно учешће у процесу израде и спровођења 
стратегије комуникације, 

− организовање обука о вјештинама 
комуницирања 

− обавља и друге послове по налогу Начелника 
општине, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− припрема и израђује рјешења о правима 
радника из радних односа, 

− пружа стручну помоћ из области радних односа, 
− обавља и друге послове по налогу Шефа 

службе. 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, правни факултет или факултет 
друштвеног смјера једна година радног искуства,  
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 
 

3. Стручни сарадник за персоналне послове 
 
Опис послова: 

 

− води матичну књигу запослених радника, 
припрема и израђује увјерења о чињеницама о 
којима води службену евиденцију, 

− комплетира и чува персоналну документацију и 
ажурира податке о полној, националној и 
старосној и другој структури радника, која се 
односе на заснивање и престанак радног 
односа, распоређивање радника, годишње 
одморе и друга права радника утврђена 
Законом и колективним уговором, 

− ажурира персоналне досије запослених и 
податке у програму везаном за кадровску 
евиденцију запослених 

− рад са комисијом за пријем у радни однос 
− закључивање радне књижице и обрачун радног 

стажа, 
− пријава о потреби за радницима, 
− извјештај о пријему и престанку радног односа, 
− попуњава пријаве о несрећи на послу, 
− прави планове годишњих одмора, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− врши закључивање радне књижице и обрачун 
радног стажа запосленог, 

− обавља и друге послове који му се ставе у 
надлежност по налогу Шефа службе 
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− води књигу рачуна, 
− заприма и уноси рачуне у књигу рачуна, по 

потписивању иста доставља у Одјељење за 
финансије, 

− ради табеларно евиденцију о утрошеним 
новчаним средствима предвиђеним буџетом 
Службе, 

− подноси извјештај Начелнику општине и Шефу 
службе о тренутном стању новчаних средстава 
по свим буџетским ставкама Службе 

 
     Број извршилаца: 1 /један/ 

 

     Сложеност:Административно-технички једноставнији 
 

     Услови: ССС, економска, гимназија, управна или 
друга средња школа, шест мјесеци радног искуства и 
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 
 
   4. Самостални стручни сарадник за организацију                            
       рада,  нормативну дјелатности и развој локалне      
       самоуправе 
 
Опис послова: 

 

− врши послове координације рада у вези са 
унапређењем организације рада, 
функционисања и метода рада у области 
управе, 

− помаже у раду начелнику општине у 
организацији рада одјељења ОАС 

− прати и проучава стање у одређеним области из 
надлежности ОАС Зворник 

− даје приједлоге за предузимање мјера из 
области организације рада ОАС Зворник 

− помаже начелницима одјељења да лакше 
организују рада и координацију радних 
активности у одјељењу 

− припрема информације из области организације 
рада ОАС 

− припрема информације из области организације 
рад ОАС за потребе скупштине општине и 
одборника 

− израђује акте везане за организацију рада ОАС 
Зворник 

− ажурира постојеће акте везане за организацију 
рада ОАС са новим законима и важећим 
позитивним правом 

− праћење и предлагање прописа из области 
локалне самоуправе у циљу унапређења рада 
исте, 

− израде анализа, информација и извјештаја о 
функционисању локалне самоуправе, са 
предлагањем одговарајућих мјера, 

 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− праћење и проучавања односа са другим 
јединицама локалне самоуправе, 

− обавља и друге послове по налогу Шефа 
службе. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Нормативно-правни и студијско-
аналитичи, најсложенији. 

 

Услови: ВСС, правни факултет или факултет 
друштвеног смјера једна година радног искуства, 
положен стручни испит за рад у административној 
служби. 
 
     5. Виши стручни сарадник-систем администратор 
 
Опис послова: 

 

− инсталира, програмира и одржава инсталацију 
рачунарске опреме, опреме за LAN и WAN 
мреже, 

− проналази и отклања евентуалне грешке на 
рачунарској опреми, проналази узроке квара и 
отклања исте, 

− планира и води бригу о резервним дијеловима 
потребним за исправно функционисање 
рачунарских система, 

− пружа стручну помоћ корисницима на 
рачунарској опреми, 

− води документацију о раду, тестирању и 
одржавању рачунара и пратеће опреме, 

− ради на избору, набавци, инсталацији и 
увођењу у рад информационог система, 

− дефинише кориснике на систему и врши 
администрирање корисника, 

− брине о заштити информационог система, 
− поставља параметре оперативног система у 

складу са уређеним пројектима, анализира и 
отклања застоје у раду информационог система, 

− брине о локалној бази података и локалној 
рачунарској мрежи, 

− осигурава интегритет и конзистентност 
података, 

− води документацију о функционисању 
информационог система, 

− стара се о садржају и функционалности 
званичног web portala општине Зворник, 

− учествује у изради (дизајн) рекламног 
материјала општине, 
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− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове по налогу Шефа 
службе. 

 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Стручно-оперативно-најсложенији 
 

Услови: ВШС техничког смјера, 9 (девет) мјесеци 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
административној служби. 
 

6.  Руководилац возног парка и заједничких 
послова 

 
Опис послова: 

− организује рад комплетног возног парка, 
економата, кухиње, домара, обезбеђења, 
чишћења, телефонисте и др, 

− врши распоред возача на радне задатке у 
возном парку, 

− одговоран је за техничку исправност возила, 
− подноси требовање за набавку резервних 

дјелова, горива и мазива Начелнику, 
− врши оправку возила у возном парку, 
− води све потребне евиденције о условима 

коришћења путничких аутомобила, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове по налогу Шефа 
службе. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Оперативно-технички, сложени. 
 

Услови: ССС или ВК аутомеханичар са најмање 
шест мјесеци радног искуства. 
 

7. Возач моторних возила 
 
Опис послова: 

 

− управља моторним возилима и одговара за 
возило којим управља, 

− води евиденцију о кретању возила, пређеним 
километрима, утрошку горива и мазива, 

− врши чишћење и редовно одржавање моторних 
возила, 

− брине се о техничкој и другој исправности 
возила, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

 

− врши послове доставе по налогу 
претпостављеног 

− обавља и друге послове по налогу шефа службе 
и руководиоца возног парка. 

 
Број извршилаца: 3 /три/ 
Сложеност: Оперативно-технички, једноставнији. 
Услови:  ВКВ возач, најмање шест мјесеци радног 
искуства. 
 
          8.  Послови економа и магационера 
 
Опис послова: 

 

− врши послове набавке, складиштења и вођења 
евиденције ствари и материјала у приручном 
магацину, 

− води евиденцију и одговоран је за издати 
материјал, 

− сравњава стање издатог материјала у магацину 
са материјалним књиговодством, 

− контрола рада пароводних инсталација у објекту 
који се грије, 

− врше оправку намјештаја, стаклење прозора, 
фарбање столарије, поправка ролетни, 
усисивача, дјелимично одржава канализационе 
и еектричне инсталације, 

− контролише исправност апарата за гашење 
пожара и брине се о пуњењу истих, 

− поставља и скида завесе, израђује кључеве, 
поправља браве и присуствује код извођења од 
стране других лица и организација, 

− придржава се мјера заштите на раду и правилно 
користи техничка, лична и друга заштитна 
средства на радном мјесту, 

− умножавање, слагање, комплетирање и 
повезивање материјала и фотокопирање, 

− чишћење и одржавање апарата и машина, 
− врши обилазак општине и прави извештај шта 

треба поправити и замјенити, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове по налогу Шефа 
службе 

 
Број извршилаца: 2 /два/ 

 

Сложеност: Оперативно-технички, једноставнији. 
 

Услови: ССС, економска, гимназија или друга 
средња школа, шест мјесеци радног искустава. 
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9.  Телефониста 

 
Опис послова: 

 

− врши послове успостављања телефонских 
унутрашњих и спољних веза, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 
и 

− обавља и друге послове по налогу Шефа 
службе. 

 
 

Број извршилаца: 1 /један/ 
 

Сложеност: Оперативно-технички, једноставнији. 
 

Услови: средња школа 3 степен, ТТ манипулант, 
инвалидно лице 

 
10. Руководилац Шалтера за контролу и евиденцију    
      уласка и изласка странака  и  запослених 
 
Опис послова: 

 

− руководи Шалтером за контролу и евиденцију 
уласка и изласка странака  и запослених, 

− подноси извлештај о раду шефу службе, 
− води рачуна о паркирању на три мјеста испред 

улаза, 
− врши контролу уласка и изласка радника 

Административне службе, 
− врши контролу уласка и изласка и 

индентификацију  странака у Административној 
служби, 

− контролише уношење и изношење материјала, 
опреме и других средстава, 

− контролише одржавање кућног реда у 
просторијама Административне службе и    
преузима одговарајуће мјере, 

− води књигу примопредаје дужности и уноси сва 
запажања и догађаје, 

− обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца, 

− за свој рад одговоран је непосредном 
руководиоцу. 

 
Број извршилаца:1 /један/ 

 

Сложеност: једноставни 
 
 

Услови:ССС, IV или III степен, шест мјесеци  
радног искуства у струци, Врста послова: помоћни 
Статус:радник - помоћно особље. 
 
 
 
 

       11.  Помоћни радник  Шалтера  за контролу  и    
              евиденцију уласка и изласка странака  и     
              запослених 
 
Опис послова: 

 

− врши контролу уласка и изласка радника 
Административне службе, 

− врши контролу уласка и изласка и 
индентификацију  странака у Административној 
служби, 

− контролише уношење и изношење материјала, 
опреме и других средстава, 

− контролише одржавање кућног реда у 
просторијама Административне службе и 
преузи-ма одговарајуће мјере, 

− води књигу примопредаје дужности и уноси сва 
запажања и догађаје, 

− обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца, 

− за свој рад одговоран је непосредном 
руководиоцу. 

 
      Број извршилаца:4 /четири/ 

 

      Услови:ССС,III степен,шест мјесеци радног искуства 
 

      Сложеност:једноставни 
 

      Врста послова:помоћни 
 

      Статус:радник - помоћно особље 
 

12. Послови одржавања чистоће 
 
Опис послова: 

 

− чишћење канцеларијског намјештаја и лустера, 
− прање и постављање завјеса, 
− прање стаклених површина, 
− одржавање чистоће око зграде и општине, 
− да се придржава мјера заштите на раду и да 

правилно користе техничка, лична и друга 
заштитна средства на радном мјесту, 

− брине се о одржавању чистоће у просторијама 
општине, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио 
и 

− ради и друге послове који им се ставе у 
надлежност. 

 
Број извршилаца: 6 /шест/ 

 

Сложеност: Једноставни помоћни послови 
 

Услови: Основна школа или НК радник 
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13.  Послови доставне службе 

 
Опис послова: 

 

− врши послове доставе рјешења, позива, 
обавјештења, закључака и  других писмена 
лицима на које се односи, 

− вођење евиднеције о извршеним доставама, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове које му одреди шеф 
службе, 

− стара се о уредности огласне табле. 
 
 

Број извршилаца: 2 /два/ 
 

Сложеност: Једноставни помоћни послови. 
 

Услови: Осмогодишња или срадња школа. 
 

14. Кафе куварица - сервирке 
 

Опис послова: 
 

− припрема и послужује запослене и госте кафом, 
чајем и соковима, 

− брине се о снабдјевености освежавајућим 
напитцима и кафама, 

− врши обрачун материјалног и финансијског 
задужења, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− стара се о одржавању чистоће у кафе 
просторији, 

− обавља и друге послове по налогу шефа 
службе. 

 
Број извршилаца: 2 /два/ 

 

Сложеност: Једноставни помоћни послови. 
 

Услови: КВ радник или осмогодишња школа 
 
15. Самостални стручни сарадник - менаџер   
      квалитета 

 

Опис послова: 
 

− поштовање позитивних законских прописа и 
постизање задовољства корисника услуга 
сталним побољшањем основних карактеристика 
квалитета организације општине, квалитета 
процеса и квалитета услуга у оквиру 
реализације стратешких циљева развоја 
општине, 

− прати и прибавља државне и међународне 
стандарде система управљања квалитетом, 

 

− идентификује захтјеве стандарда ИСО 9001 који 
се не примјењују на организацију или услуге у 
општини, 

− израђује и одржава Пословник квалитета, 
− власник је процеса управљање записима и 

одговоран је за вођење мастер листе записа 
којима се доказује примјена система управљања 
квалитетом, 

− води евиденцију екстерне дистрибуције 
пословника, 

− осигурава да су на рачунарској мрежи доступне 
искључиво важеће ревизије докумената, 

− врши координацију процеса сталног 
побољшања у свим процесима реализације 
услуга, те иницира и подстиче потребне мјере и 
надзире остварене резултате, 

− осигурава да су процеси потребни за систем 
управљања квалитетом успостављени, 
примијењени и одржавани, 

− извјештава руководство о перформансама 
система управљања квалитетом и о било којој 
потреби за побољшањем, 

− осигурава подизања свијести о захтјевима 
корисника, 

− дефинише и надзире остварења програма те 
извјештава управу о напредовању програма, 

− прибавља информације и податке о квалитету и 
ефективности система квалитета за управу, што 
укључује достављање свих релевантних 
докумената, извјештаја и записа, 

− води евиденције о процесима повезаним с 
корективним акцијама и припрема извјештаје за 
преиспитивање и оцјену које проводи управа, 

− врши координацију и структурирање 
комуникационих састанака, 

− Учествује у припреми и организацији сједницао 
преиспитивању система, 

− извјештава руководство општине о статусу 
система квалитета, 

− осигурава да резултати преиспитивања 
руководства буду саопштени и разумљиви свим 
руководиоцима и власницима процеса, 

− планира мјерења задовољства корисника 
израдом плана мјерења задовољства 
корисника, 

− одговоран је и овлаштен за планирање и 
провођење интерних аудита, те за 
извјештавање руководства општине о 
резултатима интерног аудита, 

− врши и све осатале процесе и радње који 
произилазе из система квалитета. 
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Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност:  Стручно  оперативни ,најсложенији. 
 

Услови: ВСС, факултет друштвеног или техничког 
смјера, једна  године радног искуства и положен 
стручни испит за раду у административној служби. 
 
    16. Помоћни радник за складиштење и евиденцију  

  материјала 
 
Опис послова: 

− врши складиштење материјала, 
− врше оправку намјештаја и одржавање 

столарије, 
− врши умножавање и копирање материјала 
− придржава се мјера заштите на раду и правилно 

користи техничка, лична и друга заштитна 
средства на радном мјесту, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− обавља и друге послове по налогу Шефа 
службе 

 
Број извршилаца: 2 /два/ 

 

Сложеност: Оперативно-технички, једноставнији. 
 

Услови: ССС, III степен, шест мјесеци радног 
искустава. 
 
       17. Самостални стручни сарадник за заштиту на  
             раду и противпожарну заштиту 
 
Опис послова: 

 

− Учествује у припреми акта о процјени ризика и 
Правилника о заштити на раду, 

− Организује превентивне и периодичне прегледе 
и испитивања средстава за рад и услова радне 
средине, 

− Прати стање у вези повреда на раду, 
професионалних болести и болести у вези са 
радом, утврђује њихове узроке и припрема 
извјештаје са приједлозима мјера за њихово 
отклањање, 

− Сарађује и координира рад са службом 
медицине рада о свим питањима у области 
заштите здравља на раду, 

− Води евиденцију о средствима и опреми за рад 
у административној служби, везано за процјену 
ризика на радном мјесту и радној средини, 

− Врши контролу и даје савјете у погледу 
планирања, избора, кориштења, одржавања 
среастава за рад, опасних материја, средстава 
и опреме за личну хигијену, 

 

− контролише исправност апарата за гашење 
пожара и брине се о пуњењу истих, 

− Покреће иницијативу за забрану рада на радном 
мјесту, или употребу средстава за рад и опреме 
у случају када утврди непосредну опасност по 
живот и здравље људи, дужан је писмено 
обавјестити непосредног руководиоца о потреби 
забране рада, 

− Сарађује са буџетским корисницима с циљем 
обезбјеђења заштите на раду и противпожарне 
заштите истих, 

− Подноси извјештај о раду предпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана, са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− Обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе. 

 
 

Број извршилаца:1(један) 
 

Сложеност:стручно-оперативни, најсложенији 
 

Услови: ВСС факултет техничког смјера, 1 /један/ 
година радног искуства, положен стручни испит за рад у 
административној служби, положен стручни испит из 
области заштите на раду. 
 

СЛУЖБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

1.  Шеф службе цивилне заштите 
 

Опис послова: 
 

− координира рад извршилаца у служби и врши 
распоред послова и задатака на раднике у 
одјељењу и одговара за законит и благовремен 
рад радника у служби, 

− води управни поступак и доноси рјешења из 
управног поступка, 

− организација припреме и израде програма 
цивилне заштите општине, 

− организација израде предлога Плана цивилне 
заштите општине, као и доградњу истог, 

− организација попуне и извођења обуке цивилне 
заштите, као и праћење реализације, 

− координира, подстиче и усмјерава организацију 
цивилне заштите у привредним друштвима и 
код других правних субјеката на подручју 
општине, 

− припрема нацрте и предлоге прописа општине 
из области цивилне заштите, 

− ради извјештаје, анализе и информације 
цивилне заштите за Начелника општине и СО 
Зворник, РУЦЗ РС - Регионални центар у 
Бијељини и друге надлежне органе, 

− координира рад са Регионалним центром РУЦЗ 
у Бијељини, 

− стара се о реализацији планова развоја и 
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планова опремања снага цивилне заштите 
(Општинског штаба, јединица и повјереника 
цивилне заштите), 

− ангажује се на реализацији задатака 
превентивног дјеловања Службе цивилне 
заштите у спровођењу мјера цивилне заштите 
из њене надлежности, 

− подноси извјештај о раду Начелнику општине 
сваких мјесец дана са прецизно наведеним 
радним активностима које је обавио, 

− врши и друге послове утврђене законом као и 
задатке који му се нареде од стране 
претпостављених (Начелника општине и 
директора РУЦЗ РС). 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, факултет техничког или друштвеног 
смјера, три године радног стажа, положен стручни 
испит за рад у административној служби. 
 

2. Самостални стручни сарадник за мјере  
            цивилне заштите 
 
Опис послова: 

 

− учествује у изради докумената плана цивилне 
заштите општине, а непосредно ради и ажурира 
документа плана по мјерама цивилне заштите, 

− устројава и води потребне евиденције и 
податке, сачињава потребне информације, 
програме и анализе из области мјера цивине 
заштите, 

− врши израду радне верзије аката у циљу 
примјене прописа по питању мјера ЦЗ, 

− припрема и предлаже конкретне активности 
превентивног и оперативног дјеловања на плану 
мјера цивилне заштите, 

− координира све активности антиминске 
пројеката и акције на подручју општине 
(деминирање, постављање трајних минских 
ограда, обиљежавање и уклањање 
неексплодираних убојних средстава), те 
устројава и води потребне евиденције и 
документацију о истом, 

− учествује у извођењу обуке припадника цивилне 
заштите 

− пружа стручну помоћ привредним друштвима и 
другим правним субјектима на подручју општине 
у вези планирања и провођења мјера цивилне 
заштите, 

− учествује у изради програма, анализа и 
извјештаја, 

− врши и друге задатке цивилне заштите које му 
претпостављени нареди, 

− учествује у изради докумената Плана цивилне 
заштите општине, а непосредно ради и ажурира 
План мобилизације и попуне припадницима 
цивилне заштите и потребним материјално 
техничким средствима, 

− устројава, ради и ажурира потребне евиденције 
и прави рјешења и друге акте у вези 
мобилизације, попуне и распореда припадника 
цивилне заштите и материјално-техничких 
средстава у општински штаб, јединице и 
повјеренике цивилне заштите, 

− врши израду Оперативног плана провођења 
обуке припадника цивилне заштите, , 

− ради информације, извјештаје, програме и 
анализе из дјелокруга послова које обавља, 

− организује обуку припадника цивилне заштите и 
обезбеђује потребне услове за њено извођење 
и непосредног се ангажује на провођењу исте, 

− пружа стручну помоћ привредним друштвима и 
другим правним субјектима на доручју општине 
по питању мобилизације, попуне и обуке 
цивилне заштите, 

− учествује у изради програма, анализа и 
извјештаја, 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− врши и друге задатке цивилне заштите које му 
претпостављени нареди. 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Стручно-оперативни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, друштвеног смјера, цертификат 
инструктор за упозоравање на опасност од мина, једна 
година радног искуства и положен стручни испит за рад 
у административној служби. 
 

3. Самостални стручни сарадник за послове 
из области цивилне заштите 

 
Опис послова: 

 

− израђује потребне информације, програме и 
анализе у вези са пословима цивилне заштите, 

− учествује у извођењу обуке припадника цивилне 
заштите, 

− израђује програме са предлозима за 
унапређење рада из цивилне заштите, 

− врши изради радне верзије аката у циљу 
примјене прописа по питању мјера цивилне 
заштите 

− излази на терен и обавља све неопходне 
послове по наређењу Шефа одсјека службе 
цивилне заштите 

− подноси извјештај о раду претпостављеном 
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
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наведеним радним активностима које је обавио 
и 

− обавља  и друге послове из надлежности 
службе које му наложи Шеф службе. 

 

Број извршилаца: 2 /два/ 
 

Сложеност: Студијско аналитички, најсложенији 
 

Услови:ВСС факултет друштвеног смјера, 5 /пет/ 
година радног искуства у струци, положен стручни 
испит за рад у административној служби. 
. 

4. Самостални стручни сарадник за 
планирање у служби цивилне заштите 

 
Опис послова: 

 

− учествује  у изради докумената плана ЦЗ по 
мјерама заштите и спашавања, 

− врши попуну повјереника цивилне заштите у 
мјесним заједницама, заједницама етажних 
власнника и јавним предузећима, 

− припрема и израђује рјешења за повјеренике 
цивилне заштите, 

− врши обуку повјереника цивилне заштите у 
мјесним заједницама, заједницама етажних 
власнника и јавним предузећима, 

− пружа стручну помоћ предузећима и установама 
на подручју општине по питању повјереника 
цивилне заштите 

− учествује у изради програма, анализа, 
информација и извјештаја Службе цивилне 
заштите 

− учествује у извођењу обуке повјереника 
јединица цивилне заштите, 

− остварује сарадњу са предузећима и 
установама у оквиру послова цивилне заштите, 

− учествује у припреми, организацији и раду 
Општинског штаба цивилне заштите, 

− устројава, води и ажурира потребне евиденције 
 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност: Сложени-оперативни, најсложенији. 
 

Услови: ВСС, смјер безбједности, једна година 
радног искуства и положен  стручни испит за рад у 
административној служби. 
 

5. Стручни сарадник за послове 
евидентирања чувања и издавања МТС и 
послове доставе 

 
Опис послова: 

− дужи магацин и води евиденцију МТС-а. 
− стара се о употреби МТС-а. 
− стара се о одржавању и сервисирању опреме за 

коју је задужен, 
− пријем писмена, 

− достава писмена, 
− вођење евиденције о извршеним доставама, 
− подноси извјештај о раду претпостављеном 

руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− врши и друге послове који му се ставе у 
надлежност или по налогу Шефа службе. 

 
Број извршилаца: 2 /два/ 
Сложеност: Административно-технички,једноставнији. 
Услови: ССС, техничког смјера или друштвеног, шест 
мјесеци радног искуства и положен  стручни испит за 
рад у административној служби. 
 

6.  Стручни сарадник за опште послове 
 

Опис послова: 
 

− води дјеловодни протокол, 
− врши послове пријема, завођења и архивирања 

предмета, 
− помаже у изради информација и извјештаја, 
− остварује сарадњу са предузећима и 

установама у оквиру послова цивилне заштите, 
− подноси извјештај о раду претпоставњеном 

руководиоцу сваких мјесец дана, са прецизно 
наведеним радним активностима које је обавио, 

− врши аутоматску обраду података и друге 
послове по наређењу Шефа службе 

 
Број извршилаца: 1 /један/ 

 

Сложеност:  Административно - технички, 
једноставнији. 

 

Услови: ССС, друштвеног смјера,  шест мјесеци 
радног искуства и положен стручни испит за раду у 
административној служби. 
 
ХII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 43. 
 

У року од 60 дана од дана доношења 
Правилника, Начелник општине ће извршити 
распоређивање радника који испуњавају услове на 
радна мјеста утврђена овим Правилником. 

 

Радно-правни статус нераспоређених радника 
ријешит ће се у року од шест мјесеци од дана 
доношења Правилника у складу са Законом. 
 

Члан 44. 
 

Измјене и допуне овог Правилника врше се на 
начин и по поступку утврђеном за његово доношење. 

Измјене и допуне описа послова и радних 
задатака по радним мјестима врши Начелник општине 
у складу са потребама, а у циљу одговорности за 
њихово обављање. 
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Члан 45. 

 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје 
да важи Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Административној 
служби општине Зворник, број: 02-014-6/09 од 
25.6.2009. године (пречишћен текст) и Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста Стручне службе СО Зворник број: 01-014-5/06 од 
21.08.2006. године као и Правилник о измјенама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Стручне службе СО 
Зворник број: 01-014-3/07 од 28.03.2007. године и број: 
01-014-15/08 од 02.12.2008. године. 
 

Члан 46. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника радници 
који у складу са чланом 43. овог Правилника нису 
распоређени стичу статус нераспоређеног радника и 
док им траје нераспоређеност, најдуже до 6 мјесеци 
имају право на плату коју су имали до доношења 
рјешења о статусу нераспоређеног радника. 

 
Члан 47. 

 

Уколико радник у току трајања 
нераспоређености заснује радни однос губи право из 
претходног члана даном заснивања радног односа. 

 
 

По истеку рока нераспоређености из члана 46. 
Правилника раднику престаје радни однос у 
Административној служби општине Зворник. 
 

Члан 48. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Зворник“. 

 
 

Члан 49. 
 

Овај Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Административној 
служби општине Зворник-Пречишћен текст, обухвата 
Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Административној 
служби општине Зворник, број:02-014-7/09 од 
05.11.2009. године, објављен у Службеном гласнику 
општине Зворник број:14/09 дана, 07.12.2009. године, 
као и све измјене и допуне тог Правилник објављене у 
Службеним гласницима општине Зворник број:17/09. од 
31.12.2009 године, 1/10 од 25.02.2010 године, 3/10 од 
31.03.2010 године, 9/10 од 10.09.2010 године, 10/10 од 
15.10.2010.године, 11/10 од 12.11.2010.године, 12/10 од 
17.12.2010.године, 1/11 од 24.02.2011 године, 2/11 од 
22.03.2011 године, 4/11 од 20.04.2011 године, 6/11 од 
16.06.2011 године, 8/11 од 25.08.2011 године, 11/11 од 
06.12.2011 године, 12/11 од 23.12.2011 године, 1/12 од 
02.02.2012 године, 3/12 од 06.03.2012 године, 6/12 од 
22.05.2012 године, 10/12 од 29.08.2012 године, 11/12 од 
26.09.2012 године, 12/12 од 30.10.2012 године, 13/12 од 
13.12.2012.године, 14/12 од 28.12.2012. године, 1/13 од 

12.02.2013. године, 2/13 од 18.03.2013. године, 8/13 од 
19.07.2013.године, 9/13 од 20.08.2013. године, 11/13 од 
24.10.2013. године, 12/13 од 25.11.2013. године, и 
број:13/13 од 17.12.2013. године. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-014-1/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 13.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 101/04, 42/05 и 98/13), члана 38. и 44. Статута 
општине Зворник -пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Зворник'', број 03/10, 14/12 и 3/13), а у вези 
Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за 2014. 
годину (''Службени гласник општине Зворник'', број 
13/13), Начелник општине Зворник доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА ТРЕЋЕРОЂЕНО И 
ЧЕТВРТОРОЂЕНО ДИЈЕТЕ 

 
I 
 

Овом одлуком дефинише се основ, критерији и 
начин коришћења средстава планираних Буџетом за 
2014.годину ''Средства за трећерођено и 
четврторођено дијете'' (ек.код 416100) у укупном износу 
од 60.000КМ (шездесетхиљадаконвертибилнихмарака). 
 

II 
 

   Средства из тачке 1.   додјељују се породицама 
које имају стално мјесто пребивалишта на територији 
општине Зворник, и то у сврху: 

 

− једнократне исплате породицама  којима се 
роди треће или четврто дијете у 2014.години у 

− износу 500КМ, 
− једнократна исплата мајкама које у 2014. години 

роде прво или друго дијете а нису запослене у 
износу 200КМ, 

− изузетно једнократне помоћи породицама, 
изразито слабог материјалног стања који имају 
троје  и 

− више школске или  малољетне дјеце, до износа 
300КМ, једном у току године, 

− финансирање програма који имају за циљ 
подршку наталитета, заштите мајки и  
породиља, до износа који посебним закључком 
одобри Начелник општине. 
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III 

 

Коришћење средстава из тачке 1. ове одлуке 
вршиће се на основу поднијетог захтјева на прописаном 
обрасцу и других докумената: 

 

− за треће и четврто рођено дијете; извод из 
матичне књиге рођених за свако дијете и 
овјерену 

− изјаву о кућном домаћинству, 
− за прво и друго рођено дијете мајкама које су 

незапослене, родни листови дјеце и потврду о 
незапопослености од Бироа за запошљавање, 
или овјерена изјава да нису запослене, 

− једнократне помоћи;  на основу захтјева и 
овјерене изјаве о кућном домаћинству, 

− на основу програма из области заштите 
породице и мајки, а који добије позитивну оцјену 
да је од општег интереса за општину Зворник. 

 
IV 

 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности и 
Одјељење за финансије Административне службе 
општине Зворник. 

 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику општине Зворник''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-022-1/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 03.01.2014. 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, 60/10 и 87/13), 
члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен 
текст (''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10, 
14/12 и 3/13), члана 14. Правилника о примјени закона о 
јавним набавкама („Службени гласник општине 
Зворник“ број: 11/13) и Одлуке о именовању кандидата 
за Комисију за јавне набавке број: 02-022-171/13 од 
10.10.2013 .године , Начелник  општине  Зворник,д о н о 
с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 
 

I 
 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Ревизија техничке документације водоводног система 
„Локањ-Пилица“ – Лот1; Ревизија техничке 
документације водоводног система „Тршић“ – Лот2 и 

Ревизија техничке документације за реконструкцију 
дијела главних дистрибутивних и потисних цјевовода у 
граду Зворнику и приградском насељу Каракај – Лот3 – 
поновљени поступак“, број: 02-360-186/13, у саставу: 
 

1. Милош Томић, предсједник, 
2. Мирјана Иваз, члан, 
3. Небојша Бошковић, члан, 
4. Мирко Милошевић, члан, 
5. Срђан Деспић, члан. 

 
II 

 
 

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне 
набавке број: 02-360-186/13 од 26.12.2013, у складу са 
Законом о јавним набавкама, а отварање понуда ће се 
обавити дана 10.01.2014. године у 13.00 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 и 24/09) и члана 16. 
Правилника о примјени закона о јавним набавкама 
општине Зворник. 

 

IV 
 

Доношењем овог рјешења, ставља се ван снаге 
рјешење број: 02-360-186/13 од 30.12.2013. године. 
 

V 
 
 

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

 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-360-186/13                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 31.12.2013. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана  8. и члана  9.  Уредбе о 
канцеларијском пословању републичких органа управе  
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 1/04), 
Начелник Општине Зворник, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 О ОДРЕЂИВАЊУ ОЗНАКА ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

ЈЕДИНИЦА КАКО СЛИЈЕДИ: 
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1.  Стручна служба за послове Скупштине 
општине............................................................................01 
2.  Кабинет Начелника Општине....................................02 

3. Одјељење за финансије………………………………..03  

4.  Одјељење за просторно уређење …………………..04                                                           

5.  Одјељење за стамбено-комуналне послове и    
      послове саобраћај……………………………………...05     
6.  Одјељење за борачко-инвалидску заштиту ............06                                          

 

7.  Одјељење за општу управу……………………………07                                                           
− Пријемна канцеларија – матичар ...................07/1           
− Мјесна канцеларија Пилица........................... 07/2                                                  
− Мјесна канцеларија Козлук..............................07/3                                                          
− Мјесна канцеларија Грбавци...........................07/4                                                     
− Мјесна кнацеларија Дрињача .........................07/5                                                          
− Мјесна кнацеларија Петковци.........................07/6                                                     
− Мјесна канцеларија Каменица........................07/7    

                                                 
 

8.  Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене    
      дјелатности………………………………………….......08 

 

9.  Одјељење за инспекцијски надзор…………………..09                                                          
 

10.  Комунална полиција.................................................10          
11.  Служба за јавне набавке, развој и међународну   
      сарадњу......................................................................11     

 

12.  Служба за развој локалне самоуправе, заједничке   
        послове  и управљање људским ресурсима.........12 
13. Служба цивилне заштите.........................................13                                                                   

14. Служба професионалне ватрогасне јединице........14                                             

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 9. Уредбе о канцеларијском пословању 
републичких органа управе („Службени гласник РС“, 
број:1/04), прописано је да старјешина органа управе 
бројчане ознаке организационих јединица утврђује 
рјешењем. 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“ 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-052-226/13                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 31.12.2013. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 
 
 

На основу члана 2. Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ ("Службени 
гласник БиХ", број: 6/06, 75/06, 44/07), члана 38. и члана 
44. Статута општине Зворник ("Службени гласник 
општине Зворник" број: 3/10), Начелник општине 
доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
САВЈЕТА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 
Члан 1. 

 

У рјешењу о именовању  Савјета за безбједност 
саобраћаја на путевима на подручју општине Зворник 
број: 02-111-126/13 од 16.12.2013.године у члану 1. став 
1. тачка 6. мијења се и гласи: „Вукотић Синиша“. 
 

Члан 2. 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-111-1/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 03.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 190. Закона о општем 
управном поступку (Службени гласник РС“, број: 13/02, 
87/07 И 50/10) и тачке  66. Упутства о спровођењу 
канцеларијског пословања у републичким органима 
управе („Службени гласник РС“, број:31/05), Начелник 
одјељења за општу управу   д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

У Одјељењу за општу управу Административне 
службе општине Зворник у 2014. години, водиће се 
попис аката за следеће предмете: 

 

1. Захтјеви за додјелу студентских стипендија 
2. Конкурси за пријем у радни однос 
3. Конкурси за пријем у радни однос 

приправника 
4. Конкурси по основу Закона о јавним 

набавкама - ТЕНДЕРИ 
5. Конкурс за избор директора и управних 

одбора 
6. Налози за службена путовања 
7. Издавање преписа из архиве 
8. Евиденција о издатим преписима, овјереним 

копијама и предметима за потребе АСО 
Зворник 

9. Цивилна заштита 
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10. Изборна комисија – дописи, обавјештења, 

рјешења, закључци. 
11. Пошта матичара 
12. Издавање извода из МКР 
13. Издавање извода из МКВ 
14. Издавање извода из МКУ 
15. Издавање увјерења из КД 
16. Издавање увјерења, извјештаја, обавјештења 

и увјерења која се воде по службеној 
дужности 

17. Пријава за упис у МКР 
18. Пријава за упис у МКВ 
19. Пријава за упис у МКУ 
20. Записници о упису националности и 

вјеросиповјести 
21. Увјерење  о приходима чланова домаћинства 
22. Потврда о издржавању и животу за 

пензионере 
23. Накнадни уписи у радну књижицу 
24. Интерна ревизија 
25. Евиденција казни, испис из војне евиденције 

лица која су се одрекла држављанства БиХ и 
РС и други захтјеви, 

26. Повјерљива и строго повјерљива пошта из 
војне евиденције 

27. Повјерљива и строго повјерљива пошта АСО 
Зворник 

28. Пријаве у војну евиденцију 
29. Одјаве из војне евиденције 
30. Увјерења из војне евиденције-разна 
31. Захтјеви за увјерење из БОБ 8 и ЦЈБ 
32. Захтјеви за увјерење о оклоностима 

рањавања, повређивања и смрти 
33. Захтјеви за издавање медицинске 

документације и налаза оцјене и мишљења 
НВЉК 

34. Захтјеви за признавање учешћа у рату и 
признавње рањавања 

35. Oдређивање кућних бројева 
36. Служба професионалне ватрогасне јединице 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Тачком 66. Упутства о спровођењу 
канцеларијског пословања у републичким органима 
управе („Службени гласник РС“, број:31/05), прописано 
је да старјешина органа управе или старјешина у чијем 
је саставу писарница на почетку календарске године 
рјешењем одређује предмете за које ће се водити 
попис аката. 

 

Имајући у виду напријед наведено одлучено је 
као у диспозитиву рјешења. 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 

Број: 07-052-1/14                   НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Датум: 03.01.2014. године       ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
                                                Мурадиф Селимовић, 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, 60/10 и 87/13), 
члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен 
текст (''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10, 
14/12 и 3/13), члана 14. Правилника о примјени закона о 
јавним набавкама („Службени гласник општине 
Зворник“ број: 11/13) и Одлуке о именовању кандидата 
за Комисију за јавне набавке број: 02-022-171/13 од 
10.10.2013. године, Начелник општине Зворник,  д о н о 
с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 
 
I 
 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Редовно одржавање градске депоније у Каракају и 
уклањање дивљих депонија на подручју општине 
Зворник у току 2014. године“, број: 02-360-189/13, у 
саставу: 
 

1. Милош Томић, предсједник, 
2. Мирјана Иваз, члан, 
3. Небојша Бошковић, члан, 
4. Мирко Милошевић, члан, 
5. Срђан Деспић, члан. 

 
II 

 

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне 
набавке број: 02-360-189/13 од 31.12.2013, у складу са 
Законом о јавним набавкама, а отварање понуда ће се 
обавити дана 17.01.2014. 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 и 24/09) и члана 16. 
Правилника о примјени закона о јавним набавкама 
општине Зворник. 

 
                                  IV 

 

Доношењем овог рјешења, ставља се ван снаге 
рјешење број: 02-360-189/13 од 03.01.2014. године. 
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V 

 

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

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-360-189/13                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 10.01.2014. 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, 60/10 и 87/13), 
члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен 
текст (''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10, 
14/12 и 3/13), члана 14. Правилника о примјени закона о 
јавним набавкама („Службени гласник општине 
Зворник“ број: 11/13) и Одлуке о именовању кандидата 
за Комисију за јавне набавке број: 02-022-171/13 од 
10.10.2013. године, Начелник општине Зворник,  д о н о 
с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 
 

I 
 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Редовно одржавање градске депоније у Каракају и 
уклањање дивљих депонија на подручју општине 
Зворник у току 2014. године“, број: 02-360-189/13, у 
саставу: 
 

1. Милош Томић, предсједник, 
2. Мирјана Иваз, члан, 
3. Небојша Бошковић, члан, 
4. Мирко Милошевић, члан, 
5. Срђан Деспић, члан. 

 
II 

 

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне 
набавке број: 02-360-189/13 од 31.12.2013, у складу са 
Законом о јавним набавкама, а отварање понуда ће се 
обавити дана 10.01.2014. 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 и 24/09) и члана 16. 
Правилника о примјени закона о јавним набавкама 
општине Зворник. 
 

IV 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-360-189/13                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 03.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 20.Закона о комуналним 
дјелатностима (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 124/11) , члана 5.Уредбе о давању сагласности на 
цијене одређених производа и услуга (''Службени 
гласник Републике Српске'' број 11/11) , члана 
29.Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији 
(''Службени гласник општине Зворник'' број 2/07) и 
члана 38. Статута општине Зворник (''Сл. гласник 
општине Зворник '' број 3/10-пречишћен текст , и број 
24/12 и 3/13)   Начелник Општине  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

Даје се  сагласност АД''Водовод и комуналије'' 
Зворник на Одлуку Надзорног одбора број:4298 од 
31.12.2013.године , којом је утврђена висина накнаде за 
прикључак на јавну водоводну и канализациону мрежу 
нових корисника комуналних услуга-физичких лица  и 
то Јеремић Зорана, Дафунић Момчо, Дафунић 
Љубиша, Станојевић Станко, Матић Никола, Рахић 
Разија из Јардана у висини од 235,00 КМ са ПДВ и  
Лукић Божо  из  Јардана у висини  од 435,00 КМ са 
ПДВ-ом , који су својим средствима финансирали 
изградњу дијела јавне водоводне мреже од клаонице 
Михајловић у Јардану до засеока Општина-Јардан. 
 

 

II 
 

Ова рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-370-13/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 24.01.2014. 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, 14/12 и 3/13) 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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З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Јездић (Радислав) Андријани из Зворника,са 
ЈМБ: 1812986189228 и сталним мјестом пребивалишта 
Карађорђева 18, одобрава се исплата у износу од 
350,00 КМ на име  једнократне новчане помоћи. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 

 

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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-1106/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 30.12.2013. 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 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Симић (Гојко) Љубиши, РВИ, из Ораовца , са 
ЈМБГ:2406972183958,  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- 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-957/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 03.01.2014. 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Митровић (Ратко) Јадранки, ППБ, из Зворника 
Трг Краља Петра С-44 , са ЈМБГ:2805968176779,  
одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име 
једнократне новчане помоћи – тешка материјална 
ситуација. 

 

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». 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-509/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 03.01.2014. 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 
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З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства   Радивојевић 
(Момчило) Обрену из Зворника, ул. Снаговачка бр. 7,   
сa JMБ: 0712953171511, на име једнократне новчане 
помоћи за покривање трошкова  лијечења  у износу од 
100,00 КМ. 

 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-678/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 03.01.2014. 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства   Марић (Милан) Станку 
из Каракаја – насеље Фагум бб,   сa JMБ: 
0506956193037, на име једнократне новчане помоћи за 
покривање трошкова  лијечења  у износу од 100,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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»  
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

Број: 02-430-582/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 03.01.2014. 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, 14/12 и 3/13) 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

Члан 1. 
 

Којић (Његомир) Зељку из Брањева ул. 28/18, са 
ЈМБ: 0407968193832 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. 

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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

Број: 02-430-1090/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 03.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
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На основу члана 28. и 43. а у вези са чланом 72. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), и члана 
38. и 44. Статута општине Зворник-Пречишћен текст  
(„Службени гласник општине Зворник“, број 3/10, 14712 
и 3/13), Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА 
СЛАБОГ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА 

 
I 
 

Поводом новогодишњих и Божичних празника 
одобрава се исплата новчаних средстава   за  
једнократне новчане помоћи  породицама слабог 
материјалног стања, у укупном износу  5.000,00 
(петхиљадаКМ)  у појединачним износима 50 односно 
100КМ, према списку који утврди Центар за социјални 
рад и Одјељење за привреду, пољопривреду и 
друштвене дјелатности. 
 

II 
 

Средства ће се обезбедити се са буџетске  
позиције Одјељење за привреду, пољопривреду и 
друштвене дјелатности ''једнократне помоћи 
појединцима'' економски код 416100. 
 

III 
 

За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије и Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности. 
 

IV 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Зворник“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

Број: 08-400-1/14                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 03.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Јеркан Радојке, Начелник општине доноси 
 
 

 
З А К Љ У Ч  А  К 

 

I 
 

Одобрава се Јеркан Радојки ЈМБГ: 
0405976188950  Зворник – Улице бб, једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за друго  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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-295/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Милић Славише, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Милић Славиши ЈМБГ: 
0304976183753  Зворник – В.Караџића 1б, једнократна 
новчана помоћ у износу од 500,00 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". 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

Број: 08-414-294/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Авдић Сафета, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Авдић Сафету ЈМБГ: 
1912990183891  Зворник – Д.Грбавци једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за прво  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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

Број: 08-414-293/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
марковић Тање, Начелник општине доноси 

 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Марковић Тањи ЈМБГ: 
0407995188891  Зворник – Ораовац једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за прво  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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

Број: 08-414-292/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Ристић Славице, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Ристић Славици ЈМБГ: 
2602984188908  Зворник – Економија једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за друго  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". 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

Број: 08-414-290/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Остојић Сузане, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Остојић Сузани ЈМБГ: 
1106985188900  Зворник – Челопек једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за прво  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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

Број: 08-414-289/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Лазаревић Драгише, Начелник општине доноси 
 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Лазаревић Драгиши ЈМБГ: 
2910975183925  Зворник – Челопек једнократна 
новчана помоћ у износу од 500,00 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

Број: 08-414-288/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Даутовић Елмира, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Даутовић Елмиру ЈМБГ: 
1410980183898  Зворник – Глоди једнократна новчана 
помоћ у износу од 500,00 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". 
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Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-287/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Мијатовић Велинке, Начелник општине доноси 
 

 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Мијатовић Велинки ЈМБГ: 
0201984188906  Зворник – Дрињача једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за прво  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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

Број: 08-414-286/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Томић Вајке, Начелник општине доноси 

 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Томић Вајки ЈМБГ: 0401980778643  
Зворник – Ул.Св.Саве Б-5, стан бр. 47 једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за друго  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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

Број: 08-414-285/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Мујкић Мехмеда, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Мујкић Мехмеду ЈМБГ: 
1706974183998  Зворник – Дуги Дио  једнократна 
новчана помоћ у износу од 500,00 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". 
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Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 08-414-284/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     

 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Станишић Верице, Начелник општине доноси 

 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
Одобрава се Станишић Верици ЈМБГ: 

1802975306804  Зворник – Козлук  једнократна новчана 
помоћ у износу од 500,00 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". 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 08-414-283/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     

 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Османовић Беризе, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Османовић Беризи ЈМБГ: 
0806993185064  Зворник – Дрињача бб  једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за прво  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". 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-282/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Аћимовић Миленку, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Аћимовић Миленку ЈМБГ: 
1610975183897  Зворник – Тршић  једнократна новчана 
помоћ у износу од 400,00 КМ за прво и друго (близанци) 
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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-281/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
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Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Мусић Мирзе, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Мусић Мирзе ЈМБГ: 
2906959183903  Зворник – Кучић Кула  једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за прво 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-280/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Ђорђевић Слађане, Начелник општине доноси 
 

 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Ђорђевић Слађани ЈМБГ: 
1408988197176  Зворник – Брањево бб  једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за друго 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-279/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Милановић Слободана, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Милановић Слободану ЈМБГ: 
1810989183899  Зворник – Каракај-поље бб  
једнократна новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за 
прво 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-278/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
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Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Марковић Милијане, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 
 

I 
 

Одобрава се Марковић Милијани ЈМБГ: 
2910981116058  Зворник – Ул.Патријарха павла бр. 44, 
4/16  једнократна новчана помоћ у износу од 500,00 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-277/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Драгане Лазић, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Драгани Лазић ЈМБГ: 
120798185001  Зворник – Тршић  једнократна новчана 
помоћ у износу од 200,00 КМ за друго 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

Број: 08-414-276/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Тешмановић Бранислава, Начелник општине доноси 
 

З А К  Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава  се Тешмановић Браниславу ЈМБГ: 
1207985170166  Зворник – В.Караџића 104  једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за прво 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-275/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
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Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Субашић Захида, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 

Одобрава  се Субашић Захиду ЈМБГ: 
2812986183924  Зворник – Поточари бб  једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за прво 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-274/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 67/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2013.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 14/12),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-2/13 а на  захтјев 
Живковић Тијане, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава  се Живковић Тијани ЈМБГ: 
2702977189235  Зворник – Подрињска 91  једнократна 
новчана помоћ у износу од 500,00 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-273/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. 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, 14/12 и 3/13) 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Хрњић Рамизу из Доње Каменице, са ЈМБ: 
2608977183893 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. 

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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-1087/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
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Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства   Мијатовић (Мијат) 
Лазару из Зворника ул. Српских Јунака бр. 13,   сa JMБ: 
1304974183938, на име једнократне новчане помоћи за 
покривање трошкова  лијечења  у износу од 100,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-663/13                                НАЧЕЛНИК 
Датум: 08.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 98/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2014.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 13/13),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-1/14 а на  захтјев 
Тодић Славише, Начелник општине доноси 
 

 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Тодић Славиши ЈМБГ: 0405976188950  
Зворник – Каракај, Ново Насеље, једнократна новчана 
помоћ у износу од 200,00 КМ за прво  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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-2/14                                   НАЧЕЛНИК 
Датум: 10.01.2014. 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства боксерском 
клубу „Дрина“ из Зворника у износу од 300,00 КМ за 
покривање дијела трошкова учешћа на „Куп нација“ који 
се одржава у Врбасу за такмичарку Наташу Грујић. 
 

Члан 2. 
 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције Грант  за младе - 412500 одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности. Средства уплатити 
на жиро рачун клуба. Клуб се обавезује да достави 
извјештај о утрошку одобрених средстава. 
 

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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-66-231/13                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 10.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
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Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 98/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2014.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 13/13),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-1/14 а на  захтјев 
Кашиковић Ранка, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Кашиковић Ранку ЈМБГ: 
1000978171796 Зворник – Економија бб једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за друго  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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-14/14                                 НАЧЕЛНИК 
Датум: 13.01.2014. 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, 14/12 и 3/13), Начелник 
општине доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се  средства Фудбалском савезу 
општине Зворник намјенски за покривање трошкова и 
наградног фонда Божићног турнира у малом фудбалу 
„Зворник Вивиа 2014“ који се одржава у зворнику од 
09.01. до 14.01. у износу  од 2.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбедиће 
се  са позиције  415200- грант за финансирање 
спортских организација. 

 

Средства уплатити на жиро рачун ФСО Зворник 
код НЛБ Развојне банке број: 562-009-00002329-51. 

 
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». 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-400-4/14                                   НАЧЕЛНИК 
Датум: 13.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 98/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2014.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 13/13),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-1/14 а на  захтјев 
Ћирковић Радомира, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Ћирковић Радомиру ЈМБГ: 
2504980183942 Зворник – С.Перића С-44/2, једнократна 
новчана помоћ у износу од 500,00 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-3/14                                   НАЧЕЛНИК 
Датум: 13.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
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Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 98/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2014.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 13/13),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-1/14 а на  захтјев 
Стевановић Милене, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Стевановић Милени ЈМБГ: 
2909987188907 Зворник –Тршић, једнократна новчана 
помоћ у износу од 200,00 КМ за друго 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-4/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 13.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 98/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2014.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 13/13),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-1/14 а на  захтјев 
Пантић Дијане, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Пантић Дијани ЈМБГ: 
2011983505324 Зворник –Д.Пилица, једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за друго 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-5/14                                    НАЧЕЛНИК 
Датум: 13.01.2014. 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства  Лакић (Илија) Зорану 
из Зворника ул. Карађорђева С-44, сa JMБ: 
1210958180711, на име једнократне новчане помоћи – 
тешка материјална ситуација  у износу од 200,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-8/14                                   НАЧЕЛНИК 
Датум: 13.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
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Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства  Боснић Јури из 
Трновице, сa JMБ: 1312973123322, на име једнократне 
новчане помоћи – тешка материјална ситуација  у 
износу од 300,00 КМ. 

 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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». 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-996/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 13.01.2014. 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, 14/12 и 3/13) 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Миљановић (Драго) Војиславу из Зворника  са 
ЈМБ: 2908977183935 и сталним мјестом пребивалишта 
9. Априла број 5, насеље Гробнице  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. 

 

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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-6/14                                    НАЧЕЛНИК 
Датум: 15.01.2014. 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, 14/12 и 3/13) 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Матић (Чедо) Стеви из Табанаца 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. 

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». 
 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-23/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 15.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
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Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 98/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2014.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 13/13),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-1/14 а на  захтјев 
Грујић Радмиле, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Грујић Радмили ЈМБГ: 
1610993778628  Зворник – Каракај, Жељезничка 
станица бб једнократна новчана помоћ у износу од 
200,00 КМ за прво  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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-7/14                                      НАЧЕЛНИК 
Датум: 15.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 98/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2014.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 13/13),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-1/14 а на  захтјев 
Вуковић Миланке, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Вуковић Миланки ЈМБГ: 
2606981188899  Зворник – Брањево, једнократна 
новчана помоћ у износу од 500,00 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-6/14                                   НАЧЕЛНИК 
Датум: 15.01.2014. 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства  Томић (Цвијетин) 
Бранимиру из Каракаја, Омладинско Насеље бб – 
бараке, сa JMБ: 0302981180085, на име једнократне 
новчане помоћи – тешка материјална ситуација  у 
износу од 100,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-31/14                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 16.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
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Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства  Хаџић (Мујо) Авдулаху 
из Кула Града, сa JMБ: 0505963183938, на име 
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова 
лијечења  у износу од 100,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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». 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-14/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 16.01.2014. 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Илић (Стево) Жељку, РВИ из Зворника, са 
ЈМБГ: 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- 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». 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-28/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 16.01.2014. 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, 14/12 и 3/13) 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

Члан 1. 
 

Милошевић Славици из Економије 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. 

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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-29/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 16.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
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Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
На основу члана 38. и 44. Статута општине 

Зворник – пречишћен текст  («Службени гласник 
општине Зворник» број: 3/10, 14/12 и 3/13) 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Батић Пелки из Челопека са сталним мјестом 
пребивалишта Дринска 10  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. 

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». 
 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-30/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 16.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 и 118/05 и 
98/13),  члана 38. и 44. Статута општине Зворник - 
пречишћен текст  ("Службени гласник општине 
Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о усвајању 
Буџета општине Зворник за  2014.годину ("Службени 
гласник општине Зворник", број: 13/13),  Одлуке о 
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-1/14 а на  захтјев Вукић Милице, 
Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Вукић Милици ЈМБГ: 
2303973188941  Зворник – П.П.Лазаревића бр. 11 
једнократна новчана помоћ у износу од 500,00 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-11/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 16.01.2014. 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства  Павловић (Сретко) 
Загорки из Зворника, ул. Ослобођења бр. 15,  сa JMБ: 
2004984187214, на име једнократне новчане помоћи за 
покривање трошкова лијечења дјетета  у износу од 
150,00 КМ. 

 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-963/13                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 16.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
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Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
На основу члана 38. и 44. Статута општине 

Зворник – пречишћен текст  («Службени гласник 
општине Зворник» број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Начелник 
општине доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се  Туристичкој организацији општине 
Зворник исплата у износу 4500 КМ,  намјенски за 
финансирање текућих активности у 2014.години. 
 

 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 414100- Субвенција за рад Туристичке 
организације, економски код 414100. 

 

Средства уплатити на жиро рачун Туристичке 
организације 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-400-5/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 16.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 98/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2014.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 13/13),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-1/14 а на  захтјев 
Митровић Жељка, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Митровић Жељку ЈМБГ: 
0107977183927  Зворник – Д.Локањ једнократна 
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за прво  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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-8/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 16.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 98/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2014.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 13/13),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-1/14 а на  захтјев 
Станкић Биљане, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Станкић Биљани ЈМБГ: 
1603993188891  Зворник – Скочић једнократна новчана 
помоћ у износу од 200,00 КМ за прво  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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-10/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 16.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
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Број 01 Службени гласник општине Зворник 03. фебруар 2014. 
 

 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 98/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2014.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 13/13),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-1/14 а на  захтјев 
Аћимовић Младена, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Аћимовић Младену ЈМБГ: 
2610977773636  Зворник – Роћевић једнократна 
новчана помоћ у износу од 500,00 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-9/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 16.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 98/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2014.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 13/13),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-1/14 а на  захтјев 
Пекмезовић Азмира, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
 

Одобрава се Пекмезовић Азмиру ЈМБГ: 2010974183989 
Зворник – Козлук бб једнократна новчана помоћ у 
износу од 500,00 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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-13/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 17.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 
и 118/05 и 98/13),  члана 38. и 44. Статута општине 
Зворник - пречишћен текст  ("Службени гласник 
општине Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13),  Одлуке о 
усвајању Буџета општине Зворник за  2014.годину 
("Службени гласник општине Зворник", број: 13/13),  
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и 
четврто рођено дијете број: 02-022-1/14 а на  захтјев 
Лукић Далибора, Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 

Одобрава се Лукић Далибору ЈМБГ: 
1507982180991 Зворник – Ул.Б.Југовића Б-19, 1/21 
једнократна новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за 
прво  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". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 08-414-12/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 17.01.2014. 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, 14/12 и 3/13) 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Пандур Сенади из Глумине   одобрава се 
исплата у износу од 150,00 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. 

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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-430-1051/13                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 21.01.2014. 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, 14/12 и 3/13) 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Хамзић (Ахмет) Пашану из Шетића  са ЈМБ: 
0401978183896,  одобрава се исплата у износу од 
150,00 КМ на име  једнократне новчане помоћи за 
покривање трошкова набавке основних животних 
намирница. 

 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 

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». 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-430-34/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 21.01.2014. 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, 14/12 и 3/13) 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Мијатовић (Петко) Александру из Зворника, ул. 
Светог Саве З-13, са ЈМБ: 2812990190056   одобрава 
се исплата у износу од 300,00 КМ на име  једнократне 
новчане помоћи  - тешка материјална ситуација. 

 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 

 

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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-9/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 21.01.2014. 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) 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства  Лазић (Михајло) 
Јованки  из Зворника, ул. Светог Саве бр. 5, Змајевац 
сa JMБ: 300894988894, на име једнократне новчане 
помоћи за набавку основних животних намирница  у 
износу од 150,00 КМ. 

 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-1085/13                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 21.01.2014. 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, 14/12 и 3/13) 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Скочо (Славко) Дејану из Зворника, ул. Браће 
Југовића  Б-13 2/9, са ЈМБ: 0506996172403   одобрава 
се исплата у износу од 150,00 КМ на име  једнократне 
новчане помоћи  - тешка материјална ситуација. 

 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 

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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-42/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 22.01.2014. 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 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Милошевић Јовици, ППБ, из Зворника, са 
ЈМБГ:2707986183918,  одобрава се исплата у износу од 
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи – тешка 
материјална ситуација. 

 

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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-57/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 23.01.2014. 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, 14/12 и 3/13) 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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З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Николић (Љубко) Неђељку из  Бошковића са 
ЈМБ: 1904950183903, 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. 

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». 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-430-39/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 23.01.2014. 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, 14/12 и 3/13) 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 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Ивановић Боси из  Горњих Грбаваца са ЈМБ: 
2608974188894, 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. 

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». 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-430-67/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 23.01.2014. 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, 14/12 и 3/13), Начелник општине 
доноси 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава 
најуспјешнијим спортистима и спортским радницима 
општине Зворник у 2013.години, у укупном износу 
4.200КМ (четирихиљадедвијестотинеКМ), како слиједи: 

 
 
 

РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАТЕГОРИЈА ИЗНОС 
КМ 

1. Миодраг Савић Спортиста године  
(дио награде) 300 

2. Катарина 
Кусмук 

Спортисткиња године 
 (дио нагарде) 300 

3. Владо вановић Спортиста 3-10 мјесто 200 
4. Срђан Гаврић Спортиста 3-10 мјесто 200 
5. Срђан Драшкић Спортиста 3-10 мјесто 200 
6. Милан Бјелица Спортиста 3-10 мјесто 200 
7. Александар 

Петровић Спортиста 3-10 мјесто 200 
8. Драган Симић Спортиста 3-10 мјесто 200 
9. Десимир 

Максимовић Спортиста 3-10 мјесто 200 
10. Наташа 

Глигоровић Спортиста 3-10 мјесто 200 
11. Никола Мићић Најталентованији спортиста 100 
12. Немања 

Николић Најталентованији спортиста 100 
13. Алекса Савић Најталентованији спортиста 100 
14. Соња Василић Најталентованији спортиста 100 
15. Теодора 

Божовић Најталентованији спортиста 100 
16. Ајла  Шрндић Најталентованији спортиста 100 
17. Хусеин 

Салиховић Најталентованији спортиста 100 
18. Никола Зекић Најталентованији спортиста 100 
19. Милан Илић Најталентованији спортиста 100 
20. Синиша Стојкић Најталентованији спортиста 100 
21. Емина Шрндић Најталентованији спортиста 100 
22. Јевто Јевтић Спортски радник године 300 
23. Драган Мићић Најбољи тренер 300 
24. Предраг Тијанић Најбољи тренер млађих  кат. 300 

 УКУПНО  4200 
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II 

 

Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће 
се са буџетске позиције, Грант за финансирање 
спортских организација, економски код 415 200. 

Средства ће се додијелити именованим на 
манифестацији Избор спортисте општине Зворник. 

 
 

III 
 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Административне службе 
општине Зворник. 

 

IV 
 

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

 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-66-35/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 24.01.2014. 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства   Јоксимовић (Алекса) 
Тањи из Каракаја,   са ЈМБ: 2003981175006 на име 
једнократне новчане помоћи  за покривање трошкова 
лијечења дјетета  у износу од 150,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-430-18/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.01.2014. 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 
РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. и 44. 
Статута општине Зворник-Пречишћен текст  
(„Службени гласник општине Зворник“, број 3/10, 14/12 
и 3/13), Начелник општине доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ИСПЛАТИ СРЕДСТАВА ДОМУ ОМЛАДИНЕ 
 
I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава Дому 
омладине Зворник у износу 500,00 КМ намјенски за 
организацију културне манифестације ''Светосавска 
недјеља 2014'' 

II 
 

Средства из члана 1 овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције 415200- Грант за 
финансирање културних манифестација.. 
 

III 
 

За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
                                      Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а 
биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Зворник“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-400-8/14                                     НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.01.2014. 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, 14/12 и 3/13),  Начелник 
општине доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се  Туристичкој организацији општине 
Зворник исплата у износу 4500 КМ,  намјенски за 
финансирање текућих активности у 2014.години. 

 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 414100- Субвенција за рад Туристичке 
организације, економски код 414100. 

Средства уплатити на жиро рачун Туристичке 
организације општине Зворник. 
 

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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-400-9/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.01.2014. 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 
РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. и 44. 
Статута општине Зворник-Пречишћен текст  
(„Службени гласник општине Зворник“, број 3/10, 14712 
и 3713), Начелник општине доноси 
 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЦРКВЕНОЈ 
ОПШТИНИ 

 
I 
 

Црквеној општини Свети Стефан одобрава се 
исплата  новчаних средстава у висини 1000КМ 
(једнахиљадаКМ), на име покрића трошкова 
обиљежавања културне манифестације ''Светосавска 
недјеља 2014''. 

. 

II 
 

Средства из члана 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције грант за СПЦ 
Зворник, економски код 415200. 

Средства ће се дозначити на жиро рачун 
Црквене општине Зворник. 
 

III 
 

За реализацију овог Закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

IV 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће 
објављен у „Службеном гласнику општине Зворник“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-400-7/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.01.2014. 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства   Миличић (Средо) 
Александри из Ораовца,   са ЈМБ: 2111994188899 на 
име једнократне новчане помоћи  за покривање 
трошкова школовања  у износу од 150,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-430-21/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.01.2014. 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства   Лазендић (Радо) 
Радоју из Зворника ул. Светог Саве бр. 232,  са ЈМБ: 
1701988190057 на име једнократне новчане помоћи – 
тешка материјална ситуација  у износу од 150,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-430-64/14                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.01.2014. 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства   Хајдуковић (Станко) 
Жељку из Зворника ул. Симе Перића бб,  са ЈМБ: 
0712970183892 на име једнократне новчане помоћи – 
тешка материјална ситуација  у износу од 150,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-430-1005/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.01.2014. 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства   Ђукановић (Градимир) 
Јованки из Зворника ул. Симе Перића С-25,  са ЈМБ: 
2301958176772на име једнократне новчане помоћи за 
покривање трошкова  лијечења   супруга у износу од 
150,00 КМ. 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-430-1009/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.01.2014. 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства   Влаховић (Драгољуб) 
Милој из Зворника ул. Светог Саве бр 134,  на име 
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова  
лијечења   у износу од 100,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-430-1001/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.01.2014. 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) 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства   Дувњак Ратку из 
Брањева, сa JMБ: 2605961174135, на име једнократне 
новчане помоћи за покривање трошкова  лијечења 
дјетета  у износу од 150,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће 
се са позиције 416100- расходи за једнократне новчане 
помоћи. 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-430-1000/13                               НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.01.2014. 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 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се средства   Вишек (Авдо) Алмири 
из Зворника ул. Светог Саве  бр. 197,   сa JMБ: 
2904973127148, на име једнократне новчане помоћи 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. 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». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-1077/13                                НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.01.2014. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р.     
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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТРАНА 
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Зворник за период 01.01- 31.12. 2013. године 1 

2. Закључак о усвајању Програма рада Начелника општине  и Административне службе општине  Зворник 
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12. Одлука о  именовању Комисије  за спровођење јавног конкурса  за избор чланова Oдбора за  жалбе 45 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                             СТРАНА 

1. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста  Административне службе 
општине Зворник пречишћен текст 49 

2. Одлука о коришћењу средстава за трећерођено и четврторођено дијете 113 
3. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Ревизија техничке документације водоводног система 

„Локањ-Пилица Лот1“, Ревизија техничке документације водоводног система Тршић Лот2 и Ревизија 
техничке документације за реконструкцију дијела главних дистрибутивних и потисних цјевовода у граду 
Зворнику и приградском насељу Каракај-Лот3-поновљени поступак 114 
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уклањање дивљих депонија на подручју општине Зворник у току 2014.године“ 116 
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