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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'' број 01/04, 42/05
и 118/05), члана 5. Уредбе о давању сагласности на
цијене одређених производа и услуга (''Службени
гласник Републике Српске'' број: 51/08) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник - пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број 3/10),
Скупштине општине Зворник на сједници одржаној 09.
новембра 2010. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о сагласности на цијене гријања и гаса грађана који
користе услуге АД „Зворник стан“ Зворник
Члан 1.
Даје се сагласност АД ''Зворник стан'' Зворник на
Одлуку о усвајању цијена услуга АД ''Зворник-стан''
Зворник број: 3233-02/2010 од 27.10.2010. године, коју је
донио Привремени Надзорни одбор на сједници
одржаној 27.10.2010. године како слиједи:
1. Цијена коштања 1м2 грејне површине стамбеног
простора износи 3,32 КМ са урачунатим ПДВ.
2. Цијена коштања 1м2 грејне површине пословног
простора износи 6,90 КМ са урачунатим ПДВ,
3. Корисници калориметра 179,80 КМ/MWh са
урачунатим ПДВ
Цијене услуга АД ''Зворник стан'' Зворник из тачке 1, 2 и
3. ће се примјењивати од 15.10.2010. године.
Члан 2.
Даје се сагласност АД ''Зворник стан'' Зворник на цијену
коштања гаса која износи 0,85 КМ/Sm3 без ПДВ и која се
примјењује од 01.05.2010. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'' број 01/04, 42/05
и 118/05), члана 5. Уредбе о давању сагласности на
цијене одређених производа и услуга (''Службени
гласник Републике Српске'' број: 51/08) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник - пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број 3/10),
Скупштине општине Зворник на сједници одржаној 09.
новембра 2010. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о субвенцирању цијене гријања грађана који
користе услуге АД „Зворник стан“ Зворник
Члан 1.
Општина Зворник ће субвенцирати цијену гријања
стамбеног простора у вриједности од 0,74 КМ/М2 за
грејну сезону 2010/2011, тако да ће цијена гријања
стамбеног простора са урачунатим ПДВ у наведеном
периоду износити 2,58 КМ/М2.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-113/10
Датум: 09.11.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
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На основу члана 125. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 55/10) и члана 26. и 43. Статута општине
Зворник (''Службени гласник општине Зворник'', број:
3/10) Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
09. новембра 2010. године, донијела је
OДЛУКУ
о статусу незаконито изграђених објеката
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и поступак трајног или
привременог задржавања бесправно изграђених
објеката и поступак рушења бесправно изграђених
објеката.
Члан 2.
Постојање незаконито изграђених објеката утврђује се
са стањем у простору на дан ступања на снагу Закона о
уређењу простора и грађењу, односно на дан
22.06.2010. године.
Члан 3.
Не сматрају се незаконито изграђеним објекти
изграђени прије 1969. године које су уплањени у нови
катaстарски операт на основу аерофотограметријског
снимка, а који нису мијењали димензије и намјену.
Ова одредба се не односи на помоћне и привремене
објекте уплањене на основу аерофотограметријског
снимка.
II ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА
Члан 4.
Изрази употријебљени у овој одлуци имају следећа
значења:
− ''објекти'' у смислу ове одлуке су објекти
изграђени у складу са чланом 49. и 80. Закона о
уређењу простора и грађењу,
− ''бесправно изграђени објекат'' је објекат или дио
објекта започет или изграђен без одобрења за
грађење,
− ''трајно задржани објекат'' је онај објекат за који је
након спроведеног поступка донесено рјешење о
накнадном одобрењу за грађење,
− ''привремено задржани објекат'' је онај објекат за
који је након спроведеног поступка донесено
рјешење о привременом задржавању,
− ''рушење'' је уклањање или демонтажа објекта и
одвожење преосталог материјала , опреме и
других елемената,
− ''урбано подручје'' је подручје које је као такво
одређено просторним планом,
− ''техничка документација'' подразумијева пројекат
изведеног стања,
− ''просторно - планска документација'' је скуп
докумената који чине: просторни, урбанистички,
зонинг план и регулациони планови, урбанистички
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пројекат, планови парцелације, урбанистичкотехнички услови, анализе, студије и други
документи израђени у оквиру послова планирања
уређења простора, као и документи са подацима
из информационог система о простору.
III
ПОСТУПАК
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
БЕСПРАВНО
ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКТА - ТРАЈНО ЗАДРЖАВАЊЕ
Члан 5.
Поступак трајног задржавања (легализације) бесправно
изграђених објеката покреће се по захтјеву лица које је
бесправно
саградило
објекат
или
другог
заинтересованог лица.
Накнадни локацијски услови за бесправно изграђени
објекат издаће се уколико објекат својом намјеном,
величином, положајем и функцијом испуњава услове за
добијање накнадних локацијских услова.
Локацијски услови из предходног става издаје се на
основу:
− извода из планског акта или мишљења комисије из
члана 6.ове одлуке или стручног мишљења
правног лица овлашћеног за израду просторнопланске документације,
− записника о извршеном увиђају на лицу мјеста и
записника о изјавама сусједа-власника сусједних
парцела и објеката, уколико за наведено подручје
није донесен спроведбени документ просторног
уређења,
− фотографије објекта са карактеристичних страна
(улична, дворишна и бочна),
− прописаних сагласности,
− обрачуна накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта (за грађевине изграђене
на градском грађевинском земљишту).
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и
накнада на име погодности-једнократна рента утврђују
се посебним рјешењем које доноси овај орган, а плаћају
се приликом издавања накнадног одобрења за
изграђени објекат.
Рјешење о накнадном одобрењу за бесправно
изграђени објекат издаје се на основу:
− накнадних локацијских услова,
− техничке документације у два примјерка,
− доказа о праву својине или праву коришћења
грађевинског земљишта,
− изјава о одрицању од накнаде штете која настане
због несолидне градње,
− прописаних сагласности,
− доказа о извршеној уплати накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта,
− накнаде на име погодности - једнократне ренте (за
објекте изграђене на градском грађевинском
земљишту и осталом грађевинском земљишту у
државној својини),
− и доказа о извршеној уплати других такса и
накнада.
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Контролу техничке документације није потребна за
индивидуално стамбене и индивидуално стамбенопословне објекте бруто грађевинске површине од
400м2.
Члан 6.
За случајеве бесправно изграђених објеката који се
налазе изван урбаног подручја, односно на подручју за
које није донесен спроведбени плански акт, ако се
бесправно изграђени објекат по својој намјени изгледу и
положају уклапа у окружење, као и ако задовољава
прописане грађевинске стандарде донијеће се накнадни
локацијски услови на основу стручног мишљења
комисије која се формира у складу са Законом и
Правилником о избору и раду чланова комисије или на
основу стручног мишљења правног лица овлашћеног за
израду просторно-планске документације.
IV ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАВАЊЕ
Члан 7.
За објекте који не испуњавају услове за издавање
накнадних локацијских услова (трајно задржавање)
донијеће се рјешење о привременом задржавању
бесправно изграђених објеката.
У случају из предходног става инвеститор може
измијенити-прецизирати свој већ постављени захтјев за
издавање накнадних локацијских услова као захтјев за
привремено задржавање бесправно изграђеног објекта.
Члан 8.
Рјешење о привременом задржавању доноси се на
основу:
− мишљења комисије из члана 6.ове одлуке или
стручног мишљења правног лица овлашћеног за
израду просторно-планске документације,
− записника о извршеном увиђају на лицу мјеста и
записника о изјавама сусједа - власника сусједних
парцела и објеката,
− доказа о власништву или праву коришћења
грађевинског земљишта,
− фотографије грађевине са карактеристичних
страна(улична, дворишна и бочне стране),
− доказ о плаћеној накнади за уређење градског
грађевинског земљишта и накнади на име
погодности - једнократна рента (за објекте
изграђене на градском грађевинском земљишту и
осталом грађевинском земљишпту у државној
својини) у износу од 15% од пуног износа накнаде
за трајну легализацију.
− За бесправно изграђене објекте на градском
грађевинском земљишту и осталом грађевинском
земљишту у државној својини рјешење о
привременом задржавњу донијеће се и ако
инвеститор не посједује право власништва или
право коришћења грађевинског земљишта, уз
обавезу плаћања накнаде из предходног става.
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Члан 9.
Ако бесправно изграђени објекат на дан одлучивања о
захтјеву за доношење рјешења о привременом
задржавању није завршен, на захтјев власника
дозволиће се извођење радова који су неопходни за
обезбјеђење од даљњег пропадања.
Рјешењем се не може дозволити повећање
хоризонталних габарита објекта, нити повећање
вертикалог габарита изнад започете етаже, максимално
П+1.
Члан 10.
Рјешење о привременом задржавању бесправно
изграђених објеката даје инвеститору правни основ за
привремно прикључење на инсталације комуналне и
друге инфраструктуре (водовод, каналазације,
топловод, ТТ вод, гасовод, електровод и др).
Члан 11.
Привремено задржавање бесправно изграђених
објеката траје најдуже до момента привођења
замљишта трајној намјени.
Као моменат привођења земљишта трајној намјени
сматра се доношење локацијских услова за изградњу
објекта на истом.
Члан 12.
Власници привремно задржаних објеката дужни су
уклонити објекат о свом трошку када се стекну услови
прописани чланом 11.ове одлуке.
Рјешење о уклањању привремено задржаних објеката
доноси општински орган управе надлежан за послове
просторног уређења.
У случају уклањања власници привремено задржаних
објеката немају право на накнаду штете нити на
замјенску локацију.
V РУШЕЊЕ
Члан 13.
За објекте чије грађење је започето без одобрења за
грађење, за које у остављеном року није поднесен
захтјев за трајно или привремено задржавање или за
које је захтјев коначним рјешењем одбијен донијеће се
рјешење о рушењу.
Поступак рушења наведених објеката покреће и
спроводи надлежна урбанистичко - грађевинска
инспекција по службеној дужности или по обавјештењу
општинског органа управе надлежног за послове
просторног уређења.
Члан 14.
Објекте из предходног члана инфраструктурна
предузећа су дужна искључити са својих инсталација
одмах по обавјештењу урбанистичко-грађевинског
инспектора или општинског органа управе надлежног за
послове просторног уређења.
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Власници бесправно изграђених објеката дужни су
поднијети захтјев за издавање накнадног одобрења за
грађење или привремено задржавање објеката у року
од годину дана од ступања на снагу ове одлуке.
Под захтјевом из предходног става подразумијева се
захтјев за издавање накнадних локацијских услова,
којим се покреће поступак легализације бесправно
изграђеног објекта .
Члан 16.
Накнадни локацијски услови и рјешење о привремном
задржавању бесправно изграђених објеката не може се
донијети за објекте који су изграђени на просторима на
којима према планској документацији није дозвољена
градња.
Члан 17.
Поступак издавања накнадних локацијских услова,
накнадног одобрења за грађење и привремено
задржавање бесправно изграђених објекат води
Одјељење за просторно уређење које ће у року од
мјесец дана од доношења одлуке прописати обрасце за
трајно или привремено задржавање бесправно
изграђених објекта неопходних за примјену ове
одлуке,старати се о благовременом подношењу
захтјева, њиховом рјешавању у хитном року уз
адекватно
информисање
власника
бесправно
изграђених
објекта
и
омогућити
потпуну
транспарентност и јавност рада.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-114/10
Датум: 09.11.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

Граница обухвата односи се на простор који обухвата
к.п.број 78 уписана у п.л. број 2084, к.п. број 80/1, к.п.
број 79/1, к.п. број 81/1 и к.п. број 82 уписане у п.л. број
431 КО Зворник-град и к.п. број 2065/1 уписане у п.л.
број 263 К.О. Зворник град.
Граница почиње на југозападној граници парцеле к.п.
број 82, правцем те границе излази на магистрални пут
Зворник-Бијељина која се налази на парцели к.п. број
2046 и десном ивицом поменутог пута иде у правцу
Бијељине обухватајући парцеле к.п. број 82, к.п. број 81,
к.п. број 79/1, к.п. број 80, к.п број 78 и к.п. број 2065/1.
На сјеверозападној страни граница иде до постојећег
водотока и скреће према ријеци Дрини, излази на ријеку
Дрину и враћа се назад
обалом ријеке Дрине
обухватајући парцелу к.п. број 2065/1 до почетне тачке.
Површина подручја обухвата плана износи 1,33
хектара.
Члан 2.
План садржи општи, текстуални и графички дио.
Текстуални дио плана садржи:
A.
B.
C.
D.
E.

УВОДНИ ДИО
СТАЊЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
УРЕЂЕЊЕ
И
КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
ПОТРЕБЕ,
МОГУЋНОСТИ
И
ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА
ПРОСТОРА
ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
УРЕЂЕЊА
И
КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА

Графички дио плана садржи:
1.
2.
3.
4.
5.

На основу члана 123. Закона о уређењу простора и
грађењу ("Службени гласник Републике Српске", број:
55/10), а у вези са чланом 50. и 55. Закона о уређењу
простора ("Службени гласник Републике Српске", број:
84/02 - пречишћен текст 14/03, 112/06 и 53/07) као и
члана 26. и 43. Статута општине Зворник - пречишћени
текст ("Службени гласник општине Зворник", број: 3/10),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
09.новембра 2010. године, донијела је

11.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ДИЈЕЛА
УЖЕГ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗВОРНИКА

12.

Члан 1.
Усваја се Регулациони план дијела ужег урбаног
подручја града Зворника.

11. новембар 2010.

6.
7.
8.
9.
10.

13.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ФИЗИЧКИХ СТРУКТУРА У
ПРОСТОРУ
ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА "ЗВОРНИК
2020" - ПЛАН НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА
ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА "ЗВОРНИК
2020" - ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, ВАЛОРИЗАЦИЈА
И СПРАТНОСТ ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ФОНДА
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАМЈЕНА
ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА
ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА
ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ,
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ПЛАН
КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ,
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА
МРЕЖА,
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА И
ГАСОВОДНА МРЕЖА
ПЛАН РЕГУЛАЦИОНИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ
ЛИНИЈА СА АНАЛИТИЧКО - ГЕОДЕТСКИМ
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ПРЕНОС ПЛАНА НА ТЕРЕН
ПЛАН
ПАРЦЕЛАЦИЈА
СА
АНАЛИТИЧКОГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ПРЕНОС ПЛАНА
НА ТЕРЕН
ПЛАН ВАЊСКОГ УРЕЂЕЊА
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Члан 3.
План је израђен у Заводу за урбанизам и пројектовање
Бијељина, октобар 2010. 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".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-115/10
Датум: 09.11.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

На основу члана 5. и 12. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број:
68/07), члана 10. Закона о апотекарској дјелатности
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 119/08),
члана 42. и 43. Закона о здравственој заштити
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 106/09),
члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', 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),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 09.
новембра 2010. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о усклађивању организовања и
рада Здравствене установе за промет лијекова и
медицинских срдестава на мало ''Апотека'' са п.о.
Зворник
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању организовања и рада
Здравствене установе за промет лијекова медицинских
средстава на мало ''Апотека'' са п.о. Зворник, број: 01022-990/10 од 29. јула 2010. године (''Службени гласник
општине Зворник'', број: 8/10) у називу Одлуке и члану
1. назив се мијења и гласи: Здравствена установа за
промет лијекова и медицинских средстава на мало
Апотека ''Звезда'' са п.о. Зворник.
Члан 2.
Члан 3. Одлуке мијења се и гласи: Ознака фирме је:
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗА ПРОМЕТ ЛИЈЕКОВА И
МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА НА МАЛО АПОТЕКА
''ЗВЕЗДА'' са п.о. ЗВОРНИК.
Скраћена ознака фирме је: ЗУ АПОТЕКА ''ЗВЕЗДА'' са
п.о. ЗВОРНИК
Члан 3.
У осталом дијелу Одлука се не мијења.

11. новембар 2010.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-116/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ („Службени гласник БиХ“
број: 6/06, 75/06, 44/07 и 48/10), члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ 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),
Скупштина општине Зворник, на сједници одржаној 09.
новембра 2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА И
УЛИЦАМА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
(1) У Одлуци о безбједности саобраћаја на путевима и
улицама општине Зворник број 01-023-293/94 од
30.12.1994. године („Билтен општине Зворник“, број 6/94
и 3/99) у члану 9. мијења се алинеја 1. тако да умјесто
текста „Вука Караџића из правца југ - сјевер од
раскрснице са улицом 9. априла“ треба да стоји текст:
“Вука Караџића из правца југ - сјевер од раскрснице са
улицом Спречанском“.
(2) У члану 9., мијења се алинеја 5. тако да умјесто
текста „Јадарска улица из правца запад-исток“ треба да
стоји текст: “Јадарска улица из правца исток-запад“.
(3) У члану 9., иза алинеје 7. додају се нове алинеје 8. и
9. и 10. које гласе:
„улица Браће Југовића у дијелу од раскрснице са Тргом
Краља Петра Првог Карађорђевића до раскрснице са
улицом Спречанском из правца сјевер-југ,
улица Спречанска из правца запад-исток“,
улица Рибарска из правца исток-запад“.
Члан 2.
У Одлуци о безбједности саобраћаја на путевима и
улицама општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“, број 6/94 и 3/99) у члану 13. иза става 5.
додаје се нови став 6. који гласи: „Дио града који је
омеђен магистралним путем (приобални пут) и улицом
Вука Караџића, те улицом Спречанском (Б-блокови)
проглашава се подручјем смиреног саобраћаја гдје се
брзина кретања возила ограничава на брзину кретања
пјешака“.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-117/10
Датум: 09.11.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

На основу члана 22. Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08),
члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' 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)
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 09.
новембра 2010. године, доноси
OДЛУКУ
о куповини земљишта означеног као кп.бр.7410/3 и
7374/6 КО Зворник
Члан 1.
Општина Зворник ће од Благојевић (Стеве) Цвике
извршити куповину земљишта означеног као кп.бр.
7410/3 зв. ''Тилчада'' њива 4. класе површине 1785 м2 и
кп.бр. 7374/6 зв. ''Тилчада'' њива 4. класе површине
2200 м2 КО Зворник уписаног у пл. бр. 163 на име
посједника Благојевић (Стеве) Цвика са 1/1 .

11. новембар 2010.

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 09. новембра 2010.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Скупштина општине усваја Извјештај о
извршењу буџета општине Зворник за период
од 01.01. - 30.06.2010. године.

2.

Саставни дио овог закључка је Извјештај из
става I овог закључка.

3.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК

Број: 01-022-111/10
Датум: 09.11.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове одлуке се купује за потребе
зоне санитарне заштите Тилич ада за цијену од
31.880,00 КМ.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да може закључити
уговор о куповини земљишта из члана 1. ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-118/10
Датум: 09.11.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
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11. новембар 2010.

ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД
01.01 – 30.06.2010.
ПРИХОДИ
Укупна буџетска средства и приливи у 2010. години остварени су у износу од 6.053.182,00КМ и представљају 44,02%
планираних средстава и прилива.
Приходи буџета општине Зворник од 01.01.2010. до 30.06.2010. остварени су у износу од 5.808.323,00 КМ и представљају
87,10% планираних полугодишњих прихода, а 43,53% годишњих. Негативан утицај економске кризе и у 2010. години
испољио се на мањи степен остварења прихода од плана, али нису изражене велике осцилације у односу на 2009.
годину. Наведени приходи у поређењу са приходима за шест мјесеци 2009. године забиљежили су пад од 122.487,00 КМ,
односно 2,70%. У остварене укупне приходе укључене су остварене помоћи у износу од 196.630,00 КМ за финансирање
трошкова.
Остварен је прилив од продаје земљишта у износу од 40.358,00КМ и прилив за капиталне помоћи од виших нивоа
власти за финансирање капиталних улагања у износу од 200.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена од Путева Републике
Српске по Одлуци Владе.
Укупно остварена средства буџета општине
планираних трошкова.

за 6 мјесеци износе 6.053.182,00 КМ и кориштена су за извршење

У структури остварених прихода од 01.01. до 30.06.2010. године порески приходи учествују са 77.99% или номинално
4.376.542,00 КМ, док су у 2009. години учествовали са 74.82% или номинално 4.437.543,00 КМ. Непорески приходи у
2010. години учествују са 22,01% или номинално 1.235.151,00 КМ, а у 2009. години са 25,18% или номинално
1.456.657,00 КМ.
Порески приходи су се остварили у распону од 9,19% (порез на промет услуга), до 44,91% (порез на промет птоизвода), у
односу на планирани годишњи приход.
Низак степен остварења забиљежен је код пореза на промет услуга 9.19%, јер се овај порез реално гаси (остварује се
наплатом репрограмираних обавеза из претходног периода), код пореза на наслеђе и поклон 39,22% и пореза на
финансијске и капиталне трансакције 25,89% .
Остали порески приходи заузимају значајно учешће у буџету и имају остварење од 42,62% до 44,91%. Чињеница је, да
се економска криза испољава у свим областима привредног и свакодневног живота, да је производња и потрошња
смањена, да се из тог разлога не може остварити реално планиран приход, те је неопходно у наредном периоду
расположива средства користити што рационалније да не би угрозили ефикасно функционисање локалне управе.
Потребно је предузети свеобухватне активности на стварању услова за проширење и побољшање привредних
капацитета и већу запосленост становништва.
Значајан приход у укупним приходима, приход од индиректних пореза, није остварен у планираном износу али је
забиљежио пораст у односу на остварени приход у 2009. години за 246.937,00 КМ.
Непорески приходи остварени су у нивоу од 39,19% годишње планираног непореског прихода. Најмање остварење
забиљежено је код осталих прихода од имовине, али они имају мали значај на остварење укупних прихода јер им је мало
учешће, испод 1,00%. Административне таксе имају низак степен остварења од 34,11%, јер су нереално планиране.
Приходи од пружања јавних услуга нису остварени на задовољавајућем нивоу, остварено је само 30,66%. Буџетски
корисници треба у већој мјери да се ангажују да би остварили до краја године ове планиране приходе јер трошкови
буџетских корисника из године у годину расту и све више партиципирају у укупним расходима буџета.
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Текуће помоћи остварене су у износу од 196.630,00 КМ, из Републичког буџета Републике Српске за обиљежавање 600.
година Зворника у износу од 70.000,00 КМ, за санацију елементарних непогода 100.000,00КМ, за Гимназију и ССШ "Петар
Кочић" 1.630,00КМ и 25.000,00 КМ за Мјесну заједницу Козлук од Општине Нови Град из Сарајева за материјалне
трошкове у МЗ.
Приливи од продаје земље остварени су у износу од 40.358,00 КМ.
Остварени грант од Владе Републике Српске у износу од 200.000,00 КМ користимо у складу са намјенама донатора за
капитална улагања.
РАСХОДИ
Расходи буџета и издаци у периоду од 01.01. до 30.06.2010. године, остварени су у износу од 6.329.667,00КМ и
представљају 42,18% планираних годишњих расхода. У поређењу са расходима за исти период из 2009. године
забиљежено је смањење расхода за 1.271.067,00КМ, односно за 16,70%. Овакво смањење укупних расхода резултат је
усклађене потрошње са оствареним приходима и приливима.
Већина трошкова планираних за прву половину 2010. год, извршена је у складу са оствареним приходима или је мање
извршење. Динамика трошења средстава условљена је врстом трошка, неки трошкови континуирано настају, а други
повремено.
Законом о извршењу буџета прописано је да се након измирења буџетских издатака ,који се приоритетно измирују у
стопостотном износу,остали буџетски издаци извршавају сходно остварењу буџетски средстава. Међутим, истим законом
је прописано да корисници буџетских средстава морају најмање квартално планирати средства за своје потребе, тако да
не сразмјера у извршењу поједини буџетски позиција потиче од планом требованих средстава и потрошње.
Обавезе за плате и надокнаде трошкова запослених и скупштинских одборника, као најзначајнија позиција међу
расходима, у првом полугодишту остварене су у 2010. години са 51,06%, што је изнад просјека оствареног прихода али
није у складу са законским прописима о исплати личног доходака. Маса средстава за плате и накнаде нижа је од
утрошених средстава у 2009. години, јер су примијењене мјере штедње на обрачун плата за 2010. годину. Бруто лични
дохоци извршени су у нивоу од 51,63%, надокнаде према запосленима и одборницима у нивоу од 49,03%, а порези и
доприноси на надокнаде 48,93%. Исплата бруто плата и надокнада по корисницима приказана је појединачно у
извјештајима за корисника. У првој половини 2009. године обрачун плата извршен је у складу са законским прописима о
платама и накнадама.
Материјални трошкови буџетских корисника и одјељења остварени су у износу од 1.370.445,00КМ, што представља
51,28% планираних средстава. Међу материјалним трошковима свих буџетских корисника дошло је до прекорачења
полугодишњег плана: трошкови енергије за 9,37% због веће потрошње струје, трошкови за административни материјал
за 3,45%, трошкова за горив 25,01%, трошкова осигурања за 3,76% и уговорених услуга за 3,32%. У наредна два
мјесеца, у вријеме годишњи одмора и распуста,неки поменути трошкови биће минимални, па ће настати прерасподјела
ових трошкова до краја године. Веће остварење укупних трошкова од плана, на нивоу једног корисника, забиљежено је
код Ватрогасне јединице за 6,14%, по онсову веће потрошње за плате , накнаде и материјалне трошкове, код Гимназије
за 9% и Техничког школског центра за 8,79% по основу веће потрошње за накнаде радницима и за материјалне
трошкове.
Постоје велика одступања по позицијама у односу на план, али на групи трошкова нису много већа одступања од
планираних шестомјесечних средстава .
У Административној служби веће извршење од 50% у материјалним трошковима имали су: бруто плате и накнаде за
2,24%; трошкови енергије због веће потрошње у првом кварталу и веће цијене за зимски период; трошкови горива за
47,29% због неоправдано веће потрошње горива јер се потребе за путовањем у 2010. години нису дупло увећале у
односу на 2009. годину; код банкарских услуга за 7.13% због повећаних трошкова банкарских услуга на велики број малих
трансакција при измирењу обавеза; код уговорени услуга за 2.92% због пораста трошкова за извршене услуге Општој
управи, великих непланираних обавеза за судска решења, по основу поврата раније наплаћених прихода за
експлоатацију шљунка, за услуге дератизације јер су недовољно планиране, за накнаде председницима мјесних
заједница за 7.44% због обрачуна доприноса на накнаде који нису планирани.
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Помоћи појединцима има мање извршење од 50% ,али позиције имају неуједначену потрошњу. Већа потрошња је
забиљежена код средстава за награду Вуковаца јер су додјељена средства већем броју ученика него што је планирано,
већи број дјеце је испунио услове од планираног броја, а међу њима нема разлике и треба све наградити. За превоз
ученика 30,24% више је утрошено средстава, јер је велики број школске дијеце лошег материјалног стања, па је ово један
од начина да им се помогне. Партиципација непотпуних линија такође има висок степен искоришћени средстава буџета,
па је неопходно редуковати неке линије или предвидјети већа средства за ове потребе.
Помоћ непрофитним организацијама такође има мање извршење од 50%, али су неуједначено дозначавана средства
корисницима. За спорт су утрошена средства у износу од 304.485,00КМ и чини 60,90% планираних средстава. У љетњом
периоду трошкови ће се прераспоредити.
Субвенције јавним предузећима остварене су у нивоу од 64.63% планираних годишњих трошкова јер су субвенције за
гријање грађана остварене у нивоу од 101,71%. Неусклађост Одлуке Скупштине о финансирању грејне сезону 2009/2010
са Одликом о буџету, за последицу има већи трошак за гријање него што је планом предвиђен.
Буџетска резерва остварена је у износу од 63,04%, а преглед је дат у прилогу извјештаја.
Капитални расходи и отплате дугова Административне службе, остварени су у нивоу од 21,37%, (номинално
686.022,00КМ), што је испод планираног нивоа и остварења прихода. Највећим дијелом средства су утрошена за отплату
дугова 363.350,00КМ.
Од остварених текућих и капиталних помоћи извршена су улагања у складу са намјеном по програмима у износу од
162.526,00КМ за финансирање материјалних трошкова у складу с намјерама донатора , 102.496,00 КМ за набавку опреме
за Дом из кредитних средстава и 261.580,00 КМ за капитална улагања у МЗ Баљиковица 30.000,00 КМ, у МЗ Равне Њиве
15.000,00 КМ, у МЗ Скочић 25.000,00 КМ, у МЗ Локањ 24.691,75 КМ, у МЗ Скочић 32.738,75 КМ, у МЗ Кула Град 13.500,00
КМ, за МЗ Економија 78.856,69 КМ, што је више од оствареног прилива, али је у нивоу уговорени помоћи.
За водовод Сјевер утрошена су средства у износу од 36.525,00 КМ. Предвиђено је да се финансирају из кредитних
средстава која се не укључују у годишњи план.
Прилози уз извјештај:
1. Табеларни преглед прихода и расхода за општину,
2. Табеларни преглед расхода по корисницима,
3. Преглед дознака из буџетске резерве
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ОПШТИ ДИО БУЏЕТА
ПРИХОДИ БУЏЕТА
Екон.
Код
1

Опис
2

Плана за
2010
3

Oстварење
30.06. 2009
4

Остварење
30.06.2010
5

Индекс
5=4/3*100

Учешће у
буџету
7

А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
711100

Порези на доходак

711113

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства

1.000

1.119

0

0,00

0,00

С в е г а:

1.000

1.119

0

0,00

0,00

140.000

77.996

74.092

52,92

1,32

713112

Порез на приходе од самосталних дјелатности
Поред на приходе од самосталних дјелатности
у паушалном износу

1.000

729

0

0,00

0,00

713113

Порез на лична примања

947.000

470.326

402.210

42,47

7,17

713114

Порез на лична примања лица која самостално
обављају привредну и професионалну дјелатност

200

152

0

0,00

0,00

1.088.200

549.203

476.302

43,77

8,49

713100
713111

Порез на лична примања и приходе од
самосталних дјелатности

Свега:
714100

Порези на имовину

714111

Порез на имовину

400.000

174.913

170.472

42,62

3,04

Свега

400.000

174.913

170.472

42,62

3,04

714200

Порез на наслеђе и поклон

714211

Порез на наслеђе и поклон

17.000

8.721

6.667

39,22

0,12

Свега:

17.000

8.721

6.667

39,22

0,12

714300

Порез на финансијске и капиталне трансакције

714311

Порез на пренос непокретности и права

650.000

341.378

168.311

25,89

3,00

Свега:

650.000

341.378

168.311

25,89

3,00

715100

Порез на промет производа

715111

Општи порез на промет по општој стопи

13.000

7.570

5.138

39,52

0,09

715112

Општи порез на промет по нижој стопи

30.000

20.320

834

2,78

0,01

715113

Општи порез на промет на деривате нафте

7.000

4.994

340

4,86

0,01

715114

Општи порез на промет на дуванске прерађевине

60

37

2

3,33

0,00

715115

Општи порез на промет алкохолних пића

1.500

889

228

15,20

0,00

715116

Општи порез на промет кафе

170

120

111

65,29

0,00

715117

Општи порез на промет лож уља

100

74

0

0,00

0,00

715199

Приходи од индиректног опорезивања

7.849.000

3.294.627

3.541.564

45,12

63,11

С в е г а:

7.900.830

3.328.631

3.548.217

44,91

63,23

55.000

33.448

4.734

8,61

0,08

150

130

333

222,00

0,01

55.150

33.578

5.067

9,19

0,09

1.500

0

1.506

0,00

0,03

715200

Порез на промет услуга

715211

Општи порез на промет услуга по општој стопи

715212

Општи порез на промет услуга у годишњем
паушалном износу
Свега:

719100

Остали порези

719113

Порез на добитке од игара на срећу

10

Број 11

Службени гласник општине Зворник

С в е г а:

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ:

11. новембар 2010.

1.500

0

1.506

0,00

0,03

10.113.680

4.437.543

4.376.542

43,27

77,99

1.000

0

15

1,50

0,00

10.000

454

1.993

0,00

0,04

600

69.437

1.381

230,17

0,02

40

40

0

0,00

0,00

11.640

69.931

3.389

29,12

0,06

Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
721200

Остали приходи од имовине

721213

Приходи од камата на средства буџета

‚721223

Приходи од земљишне ренте

721229

Укинути буџетски приходи општине

721313

Приходи од камата на позајмице града
С в е г а:

722100

Административне таксе

722121

Општинске администартивне таксе

600.000

226.976

204.665

34,11

3,65

С в е г а:

600.000

226.976

204.665

34,11

3,65

497.700

265.709

299.223

60,12

5,33

900

675

0

0,00

0,00

150.000

30.341

22.587

15,06

0,40

3.000

2.197

0

0,00

0,00

20.000

1.350

1.280

6,40

0,02

10.000

3.500

10.875

108,75

0,19

722319

Комунална такса за кориштење рекламних паноа
Комуналне таксе на коришћење простора на јавним површинама
или испред пословног простора

0

156

722396

Комуналне таксе на остале предмете таксирања

15.000

4.366

11.551

77,01

0,21

696.600

308.138

345.672

49,62

6,16

722300

Комуналне таксе

722312

Комуналне таксе на фирму

722313

Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних
возила

722314

Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама
или испред пословног простора у пословне сврхе

722315

Комуналне таксе за држање средстава за игру

722316

Комуналне таксе за приређивање музичког
програма у угоститељским објектима

722318

С в е г а:

0,00

722400

Накнаде по разним основама

722411

Накнаде за уређење грађевинског земљишта

150.000

113.064

52.013

34,68

0,93

722412

Накнаде за кориштење грађевинског земљишта

450.000

305.349

253.754

56,39

4,52

722424

Накнада за кориштење минералних сировина

85.000

42.370

23.065

27,14

0,41

722425

Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта

40.000

27.963

3.538

8,85

0,06

722434

Средства за репродукцију шума

0

485

0

0,00

0,00

722435

Средства за репродукцију шума остварена продајом шумских
сортимената

0

0

0

0,00

0,00

722442

Накнада за испоручену воду-правна и физичка лица

0

7

101

0,00

0,00

722443

Накнада за употребљену воду-правна и физичка лица

3.000

1.957

1.041

34,70

0,02

722444

Накнада за употребљену воду-пољопривреда

500

8

6

1,20

0,00

722445

Накнада за узету воду у комерцијалне сврхе-правна и физичка
лица

40.000

19.386

17.479

43,70

0,31

722446

Накнада за воду која се плаћа при регистрацији моторних возила
и других средстава за превоз

65.000

28.661

30.056

46,24

0,54

722447

Накнада за испуштену загађену воду-правна и физичка лица

30.000

12.716

8.890

29,63

0,16
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722448

Накнада за искориштену воду за производњу електричне и
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0

0

14

0,00

0,00

13.000

8.034

4.613

35,48

0,08

Средства за финансирање заштите од пожара

125.000

59.480

48.875

39,10

0,87

Остале надокнаде еколошке заштите

161.260

0

0

0,00

0,00

1.162.760

619.480

443.445

38,14

7,90

Свега:
722500

Приходи од пружања јавних услуга

722521

Приходи општинских органа управе

80.000

47.288

32.201

40,25

0,57

722591

Остали приходи од пружања јавних услуга

40.000

16.660

17.140

42,85

0,31

722591

Остали приходи од пружања јавних услуга Наше Радости

300.000

106.650

97.035

32,35

1,73

722591

Остали приходи од пружања јавних услуга Библиотеке

15.400

0

1.700

11,04

0,03

722591

Остали приходи од пружања јавних услуга Гимназије

40.000

760

4.396

10,99

0,08

722591

Остали приходи од пружања јавних услуга Техничког школског
центра

90.000

16.451

19.511

21,68

0,35

722591

Остали приходи од пружања јавних услуга Професионалне
ватрогасне јединице

40.000

8.575

14.025

35,06

0,25

722591

Остали приходи од пружања јавних услуга Центра за социјални
рад

20.000

13.634

5.759

28,80

0,10

625.400

210.018

191.767

30,66

3,42

Свега:
723100

723118

723121

Новчане казне
Одузета имовинска корист и средства добијена продајом
одузетих предмета из надлежности Републичке тржишне
инспекције
Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје
прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска
корист у том поступку

0

0

0

5.000

1.890

1.945

38,90

0,03

С в е г а:

5.000

1.890

1.945

38,90

0,03

729100

Остали непорески приходи

729124

Остали општински приходи

50.000

20.645

44.268

88,54

0,79

С в е г а:

50.000

20.645

44.268

88,54

0,79

3.151.400

1.456.657

1.235.151

39,19

22,01

13.265.080

5.894.200

5.611.693

42,30

100,00

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ:
ПРИХОДИ БУЏЕТА:
731000

Текуће помоћи

731211

Помоћ од Републике за редовну помоћ буџету општина и града
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

811000

Капитални добици

811111

Приливи од продаје земљишта

812000

Капиталне помоћи

812210

Капиталне помоћи од осталих нивоа власти

813200

Примљене отплате од позајмљивања појединцима

813211

Отплата од позајмљивања појединцима
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И ПРИЛИВИ

71.500

36.610

196.630

275,01

3,50

13.336.580

5.930.810

5.808.323

43,55

100,00

395.000

189.000

40.358

10,22

200.000

0,00

0

20.000

0

4.501

22,51

13.751.580

6.119.810

6.053.182

44,02
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ОПШТИ ДИО
БУЏЕТСКA ПОТРОШЊЕA ЗА 2010. ГОДИНУ
- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ Редни
број

Екон.
код

О п и с

Плана за
2010

Oстварење
30.06.2009

Oстварење
30.06.2010

Индекс

1

2

3

4

5

6

7

А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

10.484.580

5.260.339

5.107.245

48,71

4.342.180

2.567.100

2.216.907

51,06

3.386.000

1.966.391

1.748.070

51,63

1

611000

Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских
одборника

1.1.

611100

Бруто плате и накнаде запослених

1.2.

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских одборника

956.180

600.709

468.836

49,03

2

612000

Порези и доприноси на остала лична примања

390.100

116.677

190.866

48,93

3

613000

Трошкови материјала и услуга

2.672.300

1.206.277

1.370.445

51,28

3.1

613100

Путни трошкови

25.300

18.883

8.527

33,70

3.2

613200

Трошкови енергије

528.000

283.453

313.484

59,37

3.3

613300

Трошкови комуналних и комуникациоих услуга

474.000

149.135

226.809

47,85

3.4

613400

Набавка материјала

175.000

87.379

93.546

53,45

3.5

613500

Трошкови за гориво

39.000

20.207

29.256

75,01

3.6

613600

Закуп имовине и опреме

12.000

900

2.957

24,64

3.7

613700

Трошкови текућег одржавања

481.000

231.649

195.624

40,67

3.8

613800

Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног
пеомета

31.500

15.885

16.933

53,76

3.9

613900

Уговорене услуге

906.500

398.786

483.310

53,32

4

614000

Текуће помоћи

2.960.000

1.332.205

1.296.535

43,80

4.1

614100

Помоћи другим нивоима

10.000

0

750

7,50

4.2

614200

Помоћи појединцима

1.165.000

611.201

428.872

36,81

4.3

614300

Помоћи непрофитним организацијама

1.010.000

337.112

475.173

47,05

4.4

614400

Субвенције јавним предузећима

430.000

318.211

277.919

64,63

4.5

614500

Субвенције приватним предузећима

170.000

3.301

3.500

2,06

4.6

614800

Помоћи осталим лицима-буџетска резерва

175.000

62.380

110.321

63,04

5

616000

Трошкови камата и осталих накнада

120.000

38.080

32.493

27,08

5.1.

616300

Камате на домаће кредите

120.000

38.080

32.493

27,08

Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

3.267.000

2.049.097

693.800

21,24

1.632.000

262.674

280.702

17,20

160.000

6.541

88.930

55,58

1.070.000

190.149

83.077

7,76

147.000

20.792

35.181

23,93

0

0

0

0,00

100.000

4.990

1.483

1,48

6

821000

Трошкови за набавку сталних средстава

6.1

821100

Набавка земљишта, шума

6.2

821200

Набавка грађевинских објеката

6.3

821300

Набавка опреме

6.4

821400

Набавка осталих сталних средстава

6.5

821500

Нематеријална улагања
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6.6

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

155.000

40.202

72.031

46,47

7

615000

Капиталне помоћи

475.000

207.417

49.748

10,47

7.1

615100

Капиталне помоћи другим нивоима

0

0

0

0,00

7.2

615200

Капиталне помоћи појединцима и непрофитним
организацијама

475.000

207.417

49.748

10,47

8

823000

Отплата дугова

1.160.000

1.579.006

363.350

31,32

8.1

823300

Отплата домаћег задуживања

1.160.000

1.579.006

363.350

31,32

13.751.580

7.309.436

5.801.045

42,18

Текући трошкови-ванбуџетски расходи

0

31.230

164.546

0,00

Свега:

0

31.230

164.546

0,00

Набавка и инвестиционо одржавања по посебном
програму

0

260.068

364.076

0,00

Свега:

0

260.068

364.076

0,00

13.751.580

7.600.734

6.329.667

42,18

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
ПОСЕБАН ДИО
9

620000

Ц. КАПИТАЛНИ ОДЛИВИ
10

833300

УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ
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II ПОСЕБАН ДИО
-ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
А. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

1

611000

А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

8.302.500

4.186.933

4.024.845

48,48

Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских
одборника

3.270.200

2.005.943

1.665.387

50,93

1.517.166

1.317.091

52,24

863.563

52,31

1.1

611100

Бруто плате и накнаде

2.521.000

1.2

611100

Нето плате и накнаде

1.651.000

988.285

1.3

611100

Порези на плате

99.000

134.255

49.370

49,87

1.4

611100

Доприноси на плате

771.000

394.626

404.157

52,42

2

611200

Накнаде трошкова запослених и скупштинских
одборника

749.200

488.777

348.296

46,49

2.1

611200

Накнаде трошкова запослених

441.000

243.335

193.123

43,79

2.2

611200

Накнаде скупштинским одборницима

296.000

241.865

151.342

51,13

2.3

611200

Накнаде за рад скупштинских комисија и тијела

12.200

3.577

3.831

31,40

2.4

611200

Накнаде за чланове Локалне изборне комисије

0

0

0

0,00

2.5

611200

Накнаде предсједницима Мјесних заједница

0

0

0

0,00

2.6

611200

Накнада члановима Комисије за повратак, развој и
интеграцију

0

0

0

0,00

3

612000

Порези и доприноси на остала лична примања

330.800

87.887

162.383

49,09

3.1

612100

Порези и доприноси на остала лична примања

173.000

87.887

75.636

43,72

3.2

612100

Порези и доприноси на накнаде скупштинских
одборника

154.000

0

85.693

55,64

3.3

612100

Порези и доприноси за рад чланова Скупштинских комисија
и тијела

3.800

0

1.054

0,00

612100

Порези и доприноси на накнаде за чланове Локалне
изборне комисије

0

0

0

0,00

3.5

612100

Порези и доприноси на накнаде члановима Комисије за
повратак, развој и интеграцију

0

0

0

0,00

4

613000

Трошкови материјала и услуга

2.241.500

983.577

1.147.796

51,21

5

613000

Путни трошкови

17.000

13.693

7.042

41,42

5.1

613100

Путни трошкови

17.000

13.693

7.042

41,42

6

613200

Трошкови енергије

348.000

193.393

224.358

64,47

6.1

613200

Трошкови енергије -Административна служба

130.000

88.467

85.712

65,93

6.2

613200

Електрична енергија- трошкови уличне расвјете

218.000

104.926

138.646

63,60

7

613300

Трошкови комуналних и комуникационих
услуга

420.000

112.178

192.904

45,93

7.1

613300

Трошкови за комуналне и комуникационе услугеАдминистративна служба

90.000

66.119

65.349

72,61

7.2

613300

Трошкови заједничке јавне комуналне потрошње

330.000

46.059

127.555

38,65

8

613400

Набавка материјала

77.000

42.648

41.850

54,35

8.1

613400

Административни материјал

72.000

42.648

41.850

58,12

8.2

613400

Набавка материјала - Комунална полиција

3.4

5.000

0
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9

613500

Трошкови за гориво

20.000

11.899

19.457

97,29

9.1

613500

Гориво за превоз

20.000

11.899

19.457

97,29

10

613600

Закуп имовине и опреме

12.000

900

2.957

24,64

10.1

613600

Закуп простора

12.000

900

2.957

24,64

11

613700

Трошкови текућег одржавања

459.000

224.519

188.231

41,01

11.1

613700

Материјал за оправку и одржавање

22.000

12.619

12.830

0,00

11.2

613700

Одржавање уличне расвјете

17.000

3.211

1.719

10,11

11.3

613700

Средства за инфраструктуру у граду

85.000

13.409

8.182

9,63

11.4

613700

Средства за инфраструктуру у Мјесним заједницама

180.000

91.862

62.873

34,93

11.5

613700

Зимско одржавање путева

90.000

25.274

78.817

87,57

11.6

613700

Средства за санацију и одржавање водопривредних
објеката

0

58.354

0

#DIV/0!

11.7

613700

Средства за одржавање депоније

15.000

19.790

15.637

104,25

11.8

613700

Средства за хитне интервенције - клизишта

50.000

0

8.172

16,34

12

613800

Трошкови осигурања, банкарских услугаи услуга
платног промета

20.000

13.035

11.426

57,13

12.1

613800

Трошкови осигурања и платног промета

20.000

13.035

11.426

57,13

13

613900

Уговорене услуге

868.500

371.312

459.572

52,92

13.1

613900

Уговорене услуге -Административна служба

90.000

76.964

62.752

69,72

13.2

613900

Услуге медија

70.000

35.495

22.327

31,90

13.3

613900

Средства за пројекте Комисије за
равноправност полова

4000

0

0

0,00

13.4

613900

Средства за пројекте Савјета за саобраћај

4000

0

0

0,00

13.5

613900

Средства за прегледе инспекцијских узорака

2.500

0

0

0,00

13.6

613900

Административна извршења - хитне интервенције

5.000

146

1.017

20,34

13.7

613900

Административна извршења - хитне интервенције
Комунална полиција

13.8

613900

Судска рјешења

13.9

613900

Средства за процјену вредности имовина

13.10

613900

Средства за пројектну документацију за план ЛЕАП и план
прилагођавања комуналне депоније

13.11

613900

13.12

5.000

0

0

0,00

174.000

185.393

140.754

80,89

10.000

2.882

0

0,00

5.000

179

316

0,00

Средства за рад против градне заштите

25.000

7.854

15.000

0,00

613900

Средства за уништавање паса луталица

30.000

0

5.950

0,00

13.13

613900

Услуге мртвозорства

5.000

3.920

3.714

0,00

13.14

613900

Средства за дератизацију - уништавање штеточина

10.000

9.894

8.085

80,85

13.15

613900

Средства за финансирање газдовања приватним шумама

0

0

0

0,00

13.16

613900

Уговорене услуге за инфраструктуру

20.000

0

7.113

0,00

13.17

613900

Уговорене услуге за заједничке пројекте

0

0

0

0,00

13.18

613900

Уговорене услуге за Комисију за повратак, развој и
интеграцију

8.000

9.851

4.453

55,66

13.19

613900

Средства по уговору (Еурорегион, Савез општина и
градова, и друге)

10.000

0

0

0,00

13.20

613900

Средства за сједнице и обиљежавање
значајних датума

10.000

24.522

697

0,00

13.21

613900

Средства за пропагандни материјал општине

10.000

5.212

4.354

43,54

16

Број 11

Службени гласник општине Зворник

11. новембар 2010.

13.22

613900

Средства за обиљежавање 600 година Зворника

47.609

0,00

13.23

613900

Комисија за технички пријем објеката

130.000
34.000

0

8.925

0,00

13.24

613900

Уговорене услуге - репрезентација

30.000

0

21.795

0,00

13.25

613900

Уговорене услуге - обука чланова изб. Комисије

2.000,00

0,00

0

0,00

13.26

613900

Накнаде за Локалну изборну комисију

75.000

5.100

38.431

51,24

13.27

613900

Накнада предсједницима Мјесних заједница

85.000

3.900

57.324

67,44

13.28

613900

Накнада члановима Комисије за повратак, развој и
интеграцију

15.000

0

8.956

59,70

14

614000

Текуће помоћи

2.340.000

1.071.446

1.016.786

43,45

15

614100

Помоћи другим нивоима

10.000

0

750

7,50

15.1

614100

Помоћи МЗ - текуће одржавање

10.000

0

750

7,50

15.2

614100

Помоћи МЗ - текуће одржавање из гранта

0

0

0

0,00

16

614200

Помоћи појединцима

545.000

350.442

149.123

27,36

16.1

614200

Средства за сахрану незбринутих лица

7.000

2.486

300

4,29

16.2

614200

Средства за инвалиде, рањене и ППБ

50.000

19.296

12.789

25,58

16.3

614200

Средства за финансирање збрињавања најугроженијих
породица

17.000

3.668

5.000

29,41

16.4

614200

Средства за учешће у финансирању примарне здравствене
заштите

100.000

21.000

24.000

24,00

16.5

614200

Средства за расељена лица - алтернативни смјештај

25.000

27.060

0

0,00

16.6

614200

Средства за стипендије

200.000

119.650

0

0,00

16.7

614200

Средства за награде Вуковаца

8.000

3.840

8.600

107,50

16.8

614200

Средства фонда за трећерођено и четвртор. дијете

35.000

37.982

16.600

47,43

16.9

614200

Средства за партиципацију превоза ученика

78.000

100.835

62.584

80,24

16.10

614200

Средства за партиципацију непотпуних линија

25.000

14.625

19.250

77,00

17

614300

Помоћи непрофитним организацијама

1.010.000

337.112

475.173

47,05

17.1

614300

Средства за СПЦ Зворник

17.000

8.700

13.350

78,53

17.2

614300

Средства за ИВЗ Зворник

17.000

0

2.500

14,71

17.3

614300

Зворничко културно љето

60.000

0

0

0,00

17.4

614300

Средства за финансирање побољшања рада одборничких
клубова у Скупштини општине

200.000

67.553

58.010

29,01

17.5

614300

Средства за финансирање Општинске борачке организације
Зворник

25.000

15.800

12.200

48,80

17.6

614300

Средства за финансирање ОО Заробљених и несталих лица
Зворник

15.000

5.666

5.450

36,33

17.7

614300

Средства за финансирање Удружења Ратних војних
инвалида Зворник

8.000

2.000

2.517

31,46

17.8

614300

Средства за деминирање и обуку

20.000

0

2.505

0,00

17.9

614300

Средства за ОО СУБНОР Зворник

2.000

1.000

1.100

55,00

17.10

614300

Средства за финансирање НВО и удружења

10.000

3.020

9.420

94,20

17.11

614300

Средства за финансирање спортских организација

500.000

189.601

304.485

60,90

17.12

614300

Средства за финансирање културних манифестација

15.000

12.212

14.374

95,83

17.13

614300

Средства за манифестацију Каимијини дани

10.000

5.000

5.000

50,00

17.14

614300

Средства за финансирање пројеката Црвеног крста

30.000

7.500

7.000

23,33

17.15

614300

Средства за финансирање КУД Свети Сава Зворник

10.000

8.000

6.670

66,70
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17.16

614300

Средства за финансирање БЗК Препород Зворник

10.000

0

8.996

89,96

17.17

614300

Средства за Удружење Савез слијепих Зворник

3.000

3.000

2.000

66,67

17.18

614300

Средства за Удружење логораша Зворник

2.000

0

0

0,00

17.19

614300

Средства за регионално Удружење мултипле
склерозе

2.000

1.000

500

25,00

17.20

614300

Средства за Удружење инвалида рада Зворник

2.000

0

500

25,00

17.21

614300

Средства за Драмско позориште Зворник

2.000

0

0

0,00

17.22

614300

Средства за Коло српских сестара Зворник

2.000

1.000

500

25,00

17.23

614300

Средства за Удружење дијабетичара Зворник

2.000

0

0

0,00

17.24

614300

Средства за Удружење пензионера Зворник

2.000

0

0

0,00

17.25

614300

Средства за Студентски центар у Каракају

10.000

0

1.000

10,00

17.26

614300

Средства за финансирање СПКД Просвета Зворник

7.000

0

2.950

42,14

17.27

614300

Средства за финансирање Буџета за младе

25.000

6.060

13.646

54,59

17.28

614300

Средства за удружење "Наши анђели"

2000

0

500,00

0,00

18

614400

Субвенције јавним предузећима

430.000

318.211

277.919

64,63

60.000

26.400

10.000

16,67

18.1

614400

Средства за КСЦ - субвенција

18.2

614400

Средства за Дом омладине

50000

0

3.475

18.3

614400

Средства за Дом здравља - субвенција

60.000

0

0

0,00

18.4

614400

Средства за Зворник стан - Субвенције гријања грађана

260.000

291.811

264.444

101,71

19

614500

Субвенције приватним предузећима

170.000

3.301

3.500

2,06

19.1

614500

Средства за подстицај за развој пољопривреде

170.000

3.301

3.500

2,06

20

614800

Помоћи осталим правним лицима

175.000

62.380

110.321

63,04

20.1

614800

Буџетска резерва

175.000

62.380

110.321

63,04

21

616000

Трошкови камата и осталих накнада

120.000

38.080

32.493

27,08

21.1

616300

Камата на дугорочни кредит за водовод "Тилића ада"

40.000

23.955

20.126

50,31

21.2

616300

Камата на дугорочни кредит за водовод "Брањево"

25.000

14.125

12.367

49,47

21.3

616300

Камате на дугорочне кредите из 2010.год.

55.000

0

0

0,00

Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

3.210.000

2.034.948

686.022

21,37

1.575.000

248.525

272.925

0,00

22

821000

Трошкови за набавку сталних средстава

23

821100

Набавка земљишта,шума

160.000

6.541

88.930

55,58

23.1

821100

Набавка земље за зону санитарне заштите и остале намјене

150.000

6.541

88.930

59,29

23.2

821100

Рјешавање имовин. правних односа експропријације

10.000

0

0

0,00

24

821200

Набавка грађевинских објеката

1.070.000

190.149

83.077

7,76

24.1

821200

Капитална улагања у грађевинске објекте у граду

50.000

31.260

6.845

13,69

24.2

821200

Изградња Дома омладине у Зворнику

30.000

4.799

50.224

0,00

821200

Капитална улагања у инфраструктуру у мјесним
заједницама

880.000

48.816

16.582

1,88

24.4

821200

Капитална улагања у инфраструктуру у мјесним
заједницама из гранта

0

0

0

0,00

24.5

821200

Средства за одређивање зоне санитарне заштите

0

0

0

0,00

24.6

821200

Средства за суфинансирање заједничких пројеката

0

0

0

0,00

24.7

821200

Средства за стамбено збрињавања ППБ и РВИ

80.000

89.641

59

0,07

24.8

821200

Средства за објекат против градне заштите

0

0

0

0,00

24.3
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25

821300

Набавка опреме

25.1

821300

25.2
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30.000

15.633

9.368

31,23

100.000

6.643

27.404

27,40

Набавка опреме - Административна служба

80.000

6.643

27.404

34,25

821300

Набавка опреме Цивилна заштита

20.000

0

0

0,00

25.3

821300

Набавка опреме за јавне потребе

0

0

0

0,00

26

821500

Нематеријална улагања

100.000

4.990

1.483

1,48

26.1

821500

Средства за израду просторно планске
документације.

70.000

0

1.483

2,12

26.2

821500

Средства за израду пројектне документације за
инфраструктурне објекте

30.000

4.990

0

0,00

27

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

145.000

40.202

72.031

49,68

27.1

821600

Реконструкција објеката Административне службе

40.000

4.558

10.650

26,62

27.2

821600

Реконструкција инфраструктуре у МЗ

25.000

0

0

0,00

27.3

821600

Реконструкција инфраструктуре у граду

80.000

35.644

61.381

76,73

28

615000

Капиталне помоћи

475.000

207.417

49.748

10,47

28.1

615200

Средства за суфинансирање заједничких пројеката

220.000

77.938

0

0,00

28.2

615200

Имплементација развојне стратегије развојног Плана
Зворник

0

4.397

0

0,00

28.3

615200

Средства за рад Туристичке организације

55.000

15.255

19.000

34,55

28.4

615200

Средства за музејску збирку

28.5

615200

Средства за ВЗ - изградња Саборне цркве

28.6

615200

Средства за санацију школских објеката -санитарни чворови

28.7

615200

Средства за рад одбора - Енциклопедија РС

29

823000

29.1

5.000

0

0

0,00

150.000

96.000

5.000

3,33

40.000

13.827

24.143

60,36

5.000

0

1.604

32,09

Отплата дугова

1.160.000

1.579.006

363.350

31,32

823300

Средства за отплату дуга ранијих година

1.000.000

1.515.085

288.776

28,88

29.2

823300

Отплата кредита за Водовод "Тилића ада"

75.000

37.372

43.601

58,13

29.3

823300

Отплата кредита за водовод "Брањево"

54.000

26.549

30.973

57,36

29.4

823300

Отплата кредита закредитна задужење у 2010.год.
УКУПНИ ИЗДАЦИ

31.000

0

0

0,00

11.512.500

6.221.881

4.710.868

40,92

ПОСЕБАН ДИО
30

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи

30.1

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи-Административне
службе

0

3.000

140.026

0,00

Текући трошкови-ванбуџетски расходи-Одјељење за
стамбено комуналне полсове
Свега:

0
0

17.950
20.950

22.500
162.526

0,00
0,00

0

0

102.496

0,00

0

0

200.606

0,00

30.3

620000

31

Ц. КАПИТАЛНИ ОДЛИВИ

31.1

821220

31.2

831200

31.3

831300

31.4

833300

Капитална улагања из кредитних средстава
Набавка и инвестициона одржавања по посебном програмуграђевински објекти
Набавка и инвестицион одржавања по посебном програмуопрема
Набавка и инвестиционо одржавања по посебном програму
Свега:
УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ

0

0

1.372

0,00

0
0
11.512.500

260.068
260.068
6.502.899

59.602
364.076
5.237.470

0,00
0,00
40,92
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Назив потрошачке јединице: Стручна служба Скупштине општине
Број потрошачке јединице: 0119110
А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

565.000

275.064

282.505

50,00

1

611000

Накнаде трошкова скупшттинских одборника
и скупштинских комисија и тијела

308.200

245.442

155.173

50,35

1.1

611200

Накнаде скупштинским одборницима

296.000

241.865

151.342

51,13

1.2

611200

Накнаде за рад чланова скупштинских комисија
и тијела

12.200

3.577

3.831

31,40

1.3

611200

Накнаде за чланове Локалне изборне комисије

0

0

0

2

612000

Порези и доприноси на остала лична примања

157.800

0

86.747

54,97

612100

Порези и доприноси на накнаде скупштинских
одборника

154.000

0

85.693

55,64

2.3

612100

Порези и доприноси за рад чланова Скупштинских комисија
и тијела

3.800

0

1.054

0,00

2.4

612100

Порези и доприноси на накнаде за чланове Локалне
изборне комисије

0

0

0

0,00

3

613000

Трошкови материјала и услуга

99.000

29.622

40.584

40,99

3.1

613400

Набавка материјала - ОИК

2.000

0

0

0,00

3.2

613600

Уговорене услуге - закуп за изборе

5.000

0

0

0,00

3.3

613900

Уговорене услуге - обука чланова изб. Комисије

2.000

0

0

0,00

3.4

613900

Средства за сједнице и обиљежавање
значајних датума

10.000

24.522

697

6,97

3.5

613900

Уговорене услуге - Репрезентација

1.456

0,00

3.4

613900

Накнаде за чланове Локалне изборне комисије

75.000

5.100

38.431

51,24

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО

565.000

275.064

282.505

50,00

А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

504.000

111.787

220.800

141,74

295.000

40.707

94.630

32,08

70.000

35.495

22.327

31,90

2.1

5.000

Назив потрошачке јединице: Кабинет Начелника општине
Број потрошачке јединице: 0119120
3

613000

Трошкови материјала и услуга

3.1

613900

Услуге медија и стратегијa комуникацијe

3.2

613900

Средства за пропагандни материјал Општине

3.3

613900

Средства за обиљежавање 600 година Зворника

3.4

613900

3.5

10.000

5.212

4.354

43,54

130.000

0

47.609

0,00

Зворничко културно љето

60.000

0

0

0,00

613900

Уговорене услуге - репрезентација

25.000

20.340

0,00

4

614000

Текуће помоћи

34.000

8.700

15.850

46,62

4.1

614300

Средства за СПЦ Зворник

17.000

8.700

13.350

78,53

4.2

614300

Средства за ИВЗ Зворник

17.000

0

2.500

14,71

5

614800

Распоред расхода

175.000

62.380

110.321

63,04

5.1

614800

Буџетска резерва

175.000

62.380

110.321

63,04

Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

150.000

96.000

5.000

3,33

6

615000

Капиталне помоћи

150.000

96.000

5.000

3,33

6.1

615200

Средства за ВЗ - изградња Саборне цркве у Зворнику

150.000

96.000

5.000

3,33

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО

654.000

207.787

225.800

34,53
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7

620000

7.1

620000

8

831300

11. новембар 2010.

ПОСЕБАН ДИО
Текући трошкови-ванбуџетски расходи
Текући трошкови-ванбуџетски расходи-Административне
службе
Свега:

0
0

0
0

13.884
13.884

Набавка и инвестиционо одржавања по посебном
програму-опрема

0

0

1.372

Свега:

0

0

1.372

654.000

207.787

241.056

34,53

А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

3.756.000

2.172.860

1.874.730

49,91

УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ

0,00
0,00

Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије
Број потрошачке јединице: 0119140
1

611000

Плате и накнаде трошкова запослених

2.962.000

1.760.501

1.510.213

50,99

1.1

611100

Бруто плате и накнаде

2.521.000

1.517.166

1.317.091

52,24

1.2

611100

Нето плате

1.651.000

988.285

863.563

52,31

1.3

611100

Порези на плате

99.000

134.255

49.370

49,87

1.4

611100

Доприноси на плате

771.000

394.626

404.157

52,42

2

611200

Накнаде трошкова запослених

441.000

243.335

193.123

43,79

2.1

611200

Накнаде трошкова запослених

441.000

243.335

193.123

43,79

2.2

611200

Накнаде предсједницима Мјесних заједница

0

0

0

0,00

3.

612000

Порези и доприноси на остала лична примања

173.000

87.887

75.636

43,72

3.1

612100

Порези и доприноси на остала лична примања

173.000

87.887

75.636

43,72

3.2

612100

Порези и доприноси на накнаде предсједницима МЗ

0

0,00

4

613000

Трошкови материјала и услуга

269.000

189.293

198.078

73,63

4.1

613900

Судска рјешења

174.000

185.393

140.754

80,89

4.2

613900

Средства по уговору - Еурорегион, Савез општина и градова
и друге

10.000

0

0,00

4.3

613900

Накнаде предсједницима Мјесних заједница

85.000

3.900

57.324

67,44

5

614000

Текуће помоћи

232.000

97.099

58.310

25,13

5.1

614200

Средства за сахране незбринутих лица

7.000

2.486

300

4,29

5.2

614200

Средства за расељена лица - алтернативни смјештај

25.000

27.060

0

0,00

5.3

614300

Средства за финансирање побољшања рада одборничких
клубова у Скупштини општине

200.000

67.553

58.010

29,01

6

616000

Трошкови камата и осталих накнада

120.000

38.080

32.493

27,08

6.1

616300

Камата на дугорочни кредит за водовод
"Тилића ада"

40.000

23.955

20.126

50,31

6.2

616300

Камата на дугорочни кредит за водовод "Брањево"

25.000

14.125

12.367

49,47

6.3

616300

Камате на дугорочне кредите из 2010.год.

55.000

0

0,00

Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

1.160.000

1.579.006

363.350

31,32

7

821000

Трошкови за набавку сталних средстава

1.160.000

1.579.006

363.350

31,32

7.1

823300

Отплата дуга из претходних година

1.000.000

1.515.085

288.776

28,88

7.2

823300

Отплата кредита за водовод "Тилића ада"

75.000

37.372

43.601

58,13

7.3

823300

Отплата кредита за водовод "Брањево"

54.000

26.549

30.973

57,36

7.4

823300

Отплата кредита закредитна задужење у 2010.год.

31.000

0

0,00
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ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО

11. новембар 2010.

4.916.000

3.751.866

2.238.080

45,53

ПОСЕБАН ДИО
8

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи

8.1

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи-Административне
службе

0

0

34.600

0,00

Свега:

0

0

34.600

0,00

4.916.000

3.751.866

2.272.680

45,53

УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ

Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно планирање
Број потрошачке јединице: 0119160
А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

34.000

0

8.925

0,00

1

613000

Трошкови материјала и услуга

34.000

0

8.925

0,00

1.1

613900

Комисија за технички пријем објеката

34.000

0

8.925

0,00

Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

70.000

0

1.483

2,12

2

821000

Трошкови за набавку сталних средстава

70.000

0

1.483

2,12

2.1

821500

Средства за израду просторно планске документације

70.000

0

1.483

2,12

104.000

0

10.408

10,01

Набавка и инвестиционо одржавања по посебном
програму

0

20.000

0

0,00

Свега:

0

20.000

0

0,00

104.000

20.000

10.408

10,01

1.088.000

321.363

472.853

43,46

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО
Ц. КАПИТАЛНИ ОДЛИВИ
3

833300

УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено комуналне послове
Број потрошачке јединице: 0119170
А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
1

611000

Плате и накнаде трошкова запослених

0

0

0

0,00

1.1

611200

Накнада члановима Комисије за повратак, развој и
интеграцију

0

0

0

0,00

2

612000

Порези и доприноси на остала лична примања

0

0

0

0,00

2.1

612100

Порезио и доприноси на накнада члановима Комисије за
повратак, развој и интеграцију

3

613000

Трошкови материјала и услуга

3.1

613200

3.2

0

0

0

0,00

1.078.000

321.363

472.102

43,79

Електрична енергија - трошкови уличне расвјете

218.000

104.926

138.646

63,60

613300

Трошкови заједничке јавне комуналне потрошње

330.000

46.059

127.555

38,65

3.3

613700

Одржавања уличне расвјете

17.000

3.211

1.719

10,11

3.4

613700

Средства за инфраструктуру у граду

85.000

13.409

8.182

9,63

3.5

613700

Средства за инфраструктуру у Мјесним заједницама

180.000

91.862

62.873

34,93

3.6

613700

Зимско одржавање путева

90.000

25.274

78.817

87,57

3.7

613700

Средства за одржавање депоније

15.000

19.790

15.637

104,25

3.8

613700

Средства за хитне интервенције - клизишта

50.000

0

8.172

16,34

3.9

613900

Уговорене услуге за инфраструктуру

20.000

7.113

35,57

3.10

613900

Уговорене услуге за заједничке пројекте

613900

Уговорене услуге Комисије за повратак, развој и
интеграцију

3.11

0

0

0

0,00

8.000

9.851

4.453

55,66
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3.12

613990

Трошкови пројектне документације за план ЛЕАП и план
прилагођавања комуналне депоније

3.13

613990

3.14
3.15

11. новембар 2010.

5.000

179

316

6,32

Средства за процјену вриједности имовине

10.000

2.882

0

0,00

613900

Трошкови уништавања паса луталица

30.000

5.950

19,83

613900

Услуге мртвозорства

3.714

74,28

3.16

613900

Накнада члановима Комисије за повратак, развој и
интеграцију

15.000

8.956

59,70

4

614000

Текуће помоћи

10.000

0

750

7,50

4.1

614100

Помоћи МЗ - текуће одржавање

10.000

0

750

7,50

4.2

614100

Помоћи МЗ - текуће одржавање из гранта

0

0

0

0,00

Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

1.445.000

205.189

173.737

12,02

5.000

3.920

5

821000

Трошкови за набавку сталних средстава

1.225.000

127.251

173.737

14,18

6

821100

Набавка земљишта

160.000

6.541

88.930

55,58

6.1

821100

Набавка земље за зону санитарне заштите и остале намјене

150.000

6.541

88.930

59,29

6.2

821100

Рјешавање имовинско правних односа
експропријације

10.000

0

0

0,00

7

821200

Набавка грађевинских објеката

930.000

80.076

23.427

2,52

7.1

821200

Капитална улагања у грађевинске објекте у граду

50.000

31.260

6.845

13,69

821200

Капитална улагања у инфраструктуру у мјесним
заједницама

880.000

48.816

16.582

1,88

7.3

821200

Капитална улагања у инфраструктуру у мјесним
заједницама из гранта

0

0

0

0,00

7.4

821200

Средства за одређивање зоне санитарне заштите

0

0

0

0,00

7.5

821200

Средства за суфинансирање заједничких пројеката

0

0

0

0,00

8

821300

Набавка опреме

0

0

0

0,00

8.1

821300

Набавка опреме за јавне потребе

0

0

0,00

9

821500

Набавка сталних средстава у облику права

30.000

4.990

0

0,00

9.1

821500

Средства за израду пројектне документације за
инфраструктурне објекте

30.000

4.990

0

0,00

10

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

105.000

35.644

61.381

58,46

10.1

821600

Реконструкција инфраструктуре у граду

80.000

35.644

61.381

76,73

10.2

821600

Реконструкција инфраструктуре у МЗ

25.000

0

0

0,00

11

615000

Капиталне помоћи

220.000

77.938

0

0,00

11.1

615100

Средства за суфинансирање заједничких пројеката

220.000

77.938

0

0,00

2.533.000

526.552

646.590

25,53

0
0

17.950
17.950

22.500
22.500

0,00
0,00

7.2

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО
ПОСЕБАН ДИО
12

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи

12.1

620000

13
13.1

821220

Текући трошкови-ванбуџетски расходи
Свега:
Ц. КАПИТАЛНИ ОДЛИВИ
Капитална улагања из кредитних средстава

0

0

0

13.2

831200

Набавка и инвестиционо одржавања по посебном програмуграђевински објекти

0

0

200.606

13.3

833300

Набавка и инвестиционо одржавања по посебном програму
Свега:
УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ

0
0
2.533.000

240.068
240.068
784.570

59.602
260.208
929.298

0,00
0,00
25,53
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Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Број потрошачке јединице: 0119180
А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
1

115.000

104.784

37.956

33,01

613000

Трошкови материјала и услуга

0

58.354

0

#DIV/0!

1.1

613700

Средства за санацију и одржавање водопривредних
објеката

0

58.354

0

#DIV/0!

2

614000

Текуће помоћи

115.000

46.430

37.956

33,01

2.1

614200

Средства за инвалиде рањене и ППБ

50.000

19.296

12.789

25,58

2.2

614200

Средства за финансирање збрињавања најугроженијих
породица

17.000

3.668

5.000

29,41

2.3

614300

Средства за финансирање Општинске борачке организације
Зворник

25.000

15.800

12.200

48,80

614300

Средства за финансирање ОО Заробљених и несталих лица
Зворник

15.000

5.666

5.450

36,33

614300

Средства за финансирање Удружења Ратних војних
инвалида Зворник

2.4
2.5

8.000

2.000

2.517

31,46

Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

80.000

89.641

59

0,07

80.000

89.641

59

0,07

0

0

0

0,00

3

821000

Трошкови за набавку сталних средстава

3.1

821100

Набавка земљишта

3.2

821200

Средства за стамбено збрињавања ППБ и РВИ

80.000

89.641

59

0,07

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО

195.000

194.425

38.014

19,49

ПОСЕБАН ДИО
4

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи

4.1

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи

0

0

69.942

0,00

Свега:

0

0

69.942

0,00

195.000

194.425

107.956

19,49

УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу
Број потрошачке јединице: 0119130
А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

466.000

326.344

309.375

66,39

1

613000

Трошкови материјала и услуга

466.000

326.344

309.375

66,39

1.1

613100

Путни трошкови

17.000

13.693

7.042

41,42

1.2

613200

Трошкови енергије

130.000

88.467

85.712

65,93

1.3

613300

Трошкови комуналних и комуникационих услуга

90.000

66.119

65.349

72,61

1.4

613400

Набавка материјала

70.000

42.648

41.850

59,79

1.5

613500

Трошкови за гориво

20.000

11.899

19.457

97,29

1.6

613600

Закуп имовине и опреме

7.000

900

2.957

42,24

1.7

613700

Трошкови текућег одржавања

22.000

12.619

12.830

58,32

1.8

613800

Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног
промета

20.000

13.035

11.426

57,13

1.9

613900

Уговорене услуге -Административна служба

90.000

76.964

62.752

69,72

Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

120.000

11.201

38.053

31,71

821000

Трошкови за набавку сталних средстава

120.000

11.201

38.053

31,71

821200

Набавка грађевинских објекатаАдминистративна служба

0

0

0

0,00

2
2.1
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2.2

821300

Набавка опреме - Административна служба

80.000

6.643

27.404

34,25

2.3

821600

Реконструкција објеката Административне службе

40.000

4.558

10.650

26,62

586.000

337.545

347.428

59,29

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО
ПОСЕБАН ДИО
3

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи

3.1

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи-Административне
службе

0

3.000

0

Свега:

0

3.000

0

586.000

340.545

347.428

59,29

УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Број потрошачке јединице: 0119150
А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

1.737.000

874.585

814.179

46,87

17.748

23.085

53,69

1

613000

Трошкови материјала и услуга

43.000

1.1

613900

Средства за пројекте Комисије за
равноправност полова

4.000

1.2

613900

Средства за пројекте Савјета за саобраћај

4.000

1.3

613900

Средства за дератизацију - уништавање штеточина

10.000

9.894

8.085

80,85

1.4

613900

Средства за рад против градне заштите

25.000

7.854

15.000

60,00

1.5

613900

Средства за финансирање газдовања приватним шумама

0

0

0

#DIV/0!

2

614000

Текуће помоћи

1.694.000

856.837

791.094

46,70

2.1

614200

Средства за учешће у финансирању примарне здравствене
заштите

100.000

21.000

24.000

24,00

2.2

614200

Средства за стипендије

200.000

119.650

0

0,00

2.3

614200

Средства за награде Вуковаца

8.000

3.840

8.600

107,50

2.4

614200

Средства фонда за трећерођено и четвртор. дијете

35.000

37.982

16.600

47,43

2.5

614200

Средства за партиципацију превоза ученика

78.000

100.835

62.584

80,24

2.6

614200

Средства за партиципацију непотпуних линија

25.000

14.625

19.250

77,00

2.7

614300

Средства за ОО СУБНОР Зворник

2.000

1.000

1.100

55,00

2.8

614300

Средства за финансирање НВО и удружења

2.9

614300

Средства за финансирање спортских организација

2.10

614300

2.11

0,00

10.000

3.020

9.420

94,20

500.000

189.601

304.485

60,90

Средства за финансирање културних манифестација

15.000

12.212

14.374

95,83

614300

Средства за манифестацију Каимијини дани

10.000

5.000

5.000

50,00

2.12

614300

Средства за финансирање пројеката Црвеног крста

30.000

7.500

7.000

23,33

2.13

614300

Средства за финансирање КУД Свети Сава Зворник

10.000

8.000

6.670

66,70

2.14

614300

Средства за финансирање БЗК Препород Зворник

10.000

0

8.996

89,96

2.15

614300

Средства за Удружење Савез слијепих Зворник

3.000

3.000

2.000

66,67

2.16

614300

Средства за Удружење логораша Зворник

2.000

0

0

0,00

2.17

614300

Средства за регионално Удружење мултипле склерозе

2.000

1.000

500

25,00

2.18

614300

Средства за Удружење инвалида рада Зворник

2.000

0

500

25,00

2.19

614300

Средства за Драмско позориште Зворник

2.000

0

0

0,00

2.20

614300

Средства за Коло српских сестара Зворник

2.000

1.000

500

25,00

2.21

614300

Средства за Удружрње дијабетичара Зворник

2.000

0

0

0,00
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2.22

614300

Средства за Удружење пензионера Зворник

2.23

614300

Средства за Студентски центар у Каракају

2.24

614300

Средства за финансирање СПКД Просвета Зворник

2.25

614300

Средства за финансирање Буџета за младе

2.26

614300

Средства за удружење "Наши анђели"

2.27

614400

2.28

11. новембар 2010.

2.000

0

0

0,00

10.000

0

1.000

10,00

7.000

0

2.950

42,14

25.000

6.060

13.646

54,59

2.000

0

500

0,00

Средства за КСЦ Зворник - санација

60.000

26.400

10.000

16,67

614400

Средства за Дом здравља Зворник - субвенција

60.000

0

0

0,00

2.29

614400

Средства за Зворник стан - субвенције за гријање

260.000

291.811

264.444

101,71

2.30

614400

Средства за Дом омладине

3.475

0,00

2.31

614500

Средства за развој пољопривреде

170.000

3.301

3.500

2,06

Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

165.000

53.911

104.340

63,24

20.432

59.592

99,32

50.000

3

821000

Трошкови за набавку сталних средстава

60.000

3.1

821200

Средства за објекат против градне заштите

0

821200

Средства за градњу основних школа и
фискултурних сала

30.000

15.633

9.368

821200

Изградња Дома омладине у Зворнику

30.000

4.799

50.224

4

615000

Капиталне помоћи

105.000

33.479

44.748

4.1

615200

Имплементација развојне стратегије развојног Плана
Зворник

0

4.397

4.2

615200

Средства за рад Туристичке организације

55.000

15.255

19.000

34,55

4.3

615200

Средства за музејску збирку

5.000

0

0

0,00

4.4

615200

Средства за санацију школских објеката - санитарни
чворови

40.000

13.827

24.143

60,36

4.5

615200

Средства за рад одбора - Енциклопедија РС

3.2

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО

#DIV/0!

5.000
1.902.000

928.496

31,23

42,62
#DIV/0!

1.604

0,00

918.519

48,29

ПОСЕБАН ДИО
5

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи

5.1

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи-Административне
службе

0

21.600

0,00

Свега:

0

0

21.600

0,00

Капитална улагања из кредитних средстава

0

0

102.496

0,00

6

821220

Свега:
УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ

0

0

102.496

0,00

1.902.000

928.496

1.042.615

48,29

Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекцијски надзор
Број потрошачке јединице: 0119220
А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

7.500

146

1.017

13,56

146

1.017

13,56

1

613000

Трошкови материјала и услуга

7.500

1.1

613900

Средства за прегледе инспекцијских узорака

2.500

1.2

613900

Административна извршења - хитне интервенције

5.000

146

1.017

20,34

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО

7.500

146

1.017

13,56

0,00
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Назив потрошачке јединице: Служба цивилне заштите
Број потрошачке јединице: 119260
А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

20.000

0

2.505

0,00

1

613900

Текуће помоћи

20.000

0

2.505

0,00

1.1

613900

Средства за деминирање и обуку

20.000

0

2.505

0,00

Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

20000

0

0

0,00

0

0,00

2.1

821000

Трошкови за набавку сталних средстава

20.000

0

2.1

821300

Набавка опреме

20.000

0

0

0,00

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО

40.000

0

2.505

0,00

Назив потрошачке јединице: Комунална полиција
Број потрошачке јединице: 119230
А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

10.000

0

0

0,00

1

613000

Трошкови материјала и услуга

10.000

0

0

0,00

1.1

613400

Набавка материјала

5.000

0

0

0,00

1.2

613900

Административна извршења-хитне интервенције

5000

0

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО

10.000

0

0

0,00

0,00

Б.ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА :ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ
А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

2.182.080

1.073.406

1.082.400

49,60

1

611000

Плате и накнаде трошкова запослених

1.071.980

561.157

551.520

51,45

2

611100

Бруто плате и накнаде

865.000

449.225

430.980

49,82

2.1

611100

Нето плате

559.000

294.072

284.508

50,90

2.2

611100

Порези на плате

33.000

14.421

14.592

44,22

2.3

611100

Доприноси на плате

273.000

140.732

131.880

48,31

3

611200

Накнаде трошкова запослених

206.980

111.932

120.541

58,24

4

612000

Порези и доприноси на остала лична примања

59.300

28.790

28.483

48,03

4.1

612100

Порези и доприноси на остала лична примања

59.300

28.790

28.483

48,03

430.800

222.700

222.649

51,68

8.300

5.190

1.485

17,89

180.000

90.060

89.126

49,51

5

613000

Трошкови материјала и услуга

5.1

613100

Путни трошкови

5.2

613200

Трошкови енергије

5.3

613300

Трошкови комуналних и комуникационих услуга

54.000

36.957

33.906

62,79

5.4

613400

Набавка материјала

98.000

44.731

51.696

52,75

5.5

613500

Трошкови за гориво

19.000

8.308

9.798

51,57

5.6

613600

Закуп имовине и опреме

0

0

0

0,00

5.7

613700

Трошкови текућег одржавања

22.000

7.130

7.394

33,61

5.8

613800

Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног
промета

11.500

2.850

5.506

47,88

5.9

613900

Уговорене услуге

38.000

27.474

23.738

62,47

5.10

613900

Судска рјешења

0

0

0

0,00

6

614000

Текуће помоћи

620.000

260.759

279.748

45,12

6.1

614200

Помоћи појединцима

620.000

260.759

279.748

45,12
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Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

57.000

14.149

7.777

13,64

7

821000

Трошкови за набавку сталних средстава

57.000

14.149

7.777

13,64

7.1

821300

Набавка опреме

30.000

4.820

4.273

14,24

7.2

821301

Набавка опреме Ватрогасне јединице

17.000

9.329

3.505

20,61

7.3

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање
ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО

10.000

0

0

0,00

2.239.080

1.087.555

1.090.177

48,69

0

10.280

2.020

0,00

ПОСЕБАН ДИО
8

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи

8.1

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи
Свега:
УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ

0

10.280

2.020

0,00

2.239.080

1.097.835

1.092.197

48,69

Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад
Број потрошачке јединице: 0119300
А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

911.000

428.386

423.331

46,47

1

611000

Плате и накнаде трошкова запослених

220.000

122.862

105.824

48,10

1.1

611100

Бруто плате и накнаде

178.000

98.578

84.377

47,40

1.2

611100

Нето плате

116.000

64.701

55.529

47,87

1.3

611100

Порези на плате

7.000

3.904

3.029

43,27

1.4

611100

Доприноси на плате

55.000

29.973

25.819

46,94

2

611200

Накнаде трошкова запослених

42.000

24.284

21.447

51,06

3

612000

Порези и доприноси на остала лична примања

16.500

11.699

9.022

54,68

3.1

612100

Порези и доприноси на остала лична примања

16.500

11.699

9.022

54,68

4

613000

Трошкови материјала и услуга

54.500

33.066

28.737

52,73

4.1

613100

Путни трошкови

1.500

995

423

28,21

4.2

613200

Трошкови енергије

10.000

6.069

5.561

55,61

4.3

613300

Трошкови комуналних и комуникационих услуга

17.000

9.495

9.139

53,76

4.4

613400

Набавка материјала

10.000

6.048

3.460

34,60

4.5

613500

Трошкови за гориво

6.000

3.805

3.019

50,32

4.6

613600

Закуп имовине и опреме

0

0

0

0,00

4.7

613700

Трошкови текућег одржавања

2.500

1.423

1.491

59,65

4.8

613800

Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног
промета

500

348

350

70,04

4.9

613900

Уговорене услуге

7.000

4.883

5.294

75,63

5

614000

Текуће помоћи

620.000

260.759

279.748

45,12

5.1

614200

Финансирање социјалних потреба и социјалне
заштите

350.000

128.441

139.756

39,93

5.2

614200

Средства за ванредне помоћи социјално угроженим

30.000

13.664

16.460

54,87

614200

Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих
особа у установе социјаl. заштите

5.3

6
6.1
6.2

821000
821300
821600

240.000

118.654

123.532

51,47

Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

2.000

0

0

0,00

Трошкови за набавку сталних средстава
Набавка опреме
Реконструкција и инвестиционо одржавање

2.000
2.000
0

0

0
0
0

0,00
0,00

913.000

428.386

423.331

46,37

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО
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Назив потрошачке јединице: Професионална ватрогасна јединица
Број потрошачке јединице: 0119600
А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

373.000

211.109

218.257

58,51

1

611000

Плате и накнаде трошкова запослених

313.000

185.426

183.667

58,68

1.1

611100

Бруто плате и накнаде

258.000

153.718

152.339

59,05

1.2

611100

Нето плате

159.000

99.192

101.250

63,68

1.3

611100

Порези на плате

12.000

4.167

4.474

37,28

1.4

611100

Доприноси на плате

87.000

50.359

46.616

53,58

2

611200

Накнаде трошкова запослених

55.000

31.708

31.328

56,96

3

612000

Порези и доприноси на остала лична примања

23.000

12.972

13.213

57,45

3.1

612200

Порези и доприноси на остала лична примања

23.000

12.972

13.213

57,45

4.

613000

Трошкови материјала и услуга

37.000

12.711

21.377

57,78

4.1

613100

Путни трошкови

1.000

736

0

0,00

4.2

613200

Трошкови енергије

6.000

299

500

8,34

4.3

613300

Трошкови комуналних и комуникационих услуга

7.000

2.816

3.295

47,07

4.4

613400

Набавка материјала

2.000

1.468

7.515

375,73

4.5

613500

Трошкови за гориво

10.000

2.689

5.795

57,95

4.6

613600

Закуп имовине и опреме

0

0

0

0,00

4.7

613700

Трошкови текућег одржавања

3.000

840

1.084

36,13

4.8

613800

Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног
промета

5.000

1.394

1.688

33,75

4.9

613900

Уговорене услуге

3.000

2.469

1.501

50,02

Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

22.000

9.329

3.505

15,93

5

821000

Трошкови за набавку сталних средстава

22.000

9.329

3.505

15,93

5.1

821300

Набавка опреме

17.000

9.329

3.505

20,61

5.2

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

5.000

0

0

0,00

395.000

220.438

221.762

56,14

А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

589.000

272.506

257.939

43,79

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО

Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост"
Број потрошачке јединице: 0119400
1

611000

Плате и накнаде трошкова запослених

454.300

208.361

206.012

45,35

1.1

611100

Бруто плате и накнаде

429.000

196.929

194.263

45,28

1.2

611100

Нето плате

284.000

130.179

127.729

44,98

1.3

611100

Порези на плате

1.4

611100

Доприноси на плате

2

611200

Накнаде трошкова запослених

3

612000

3.1

14.000

6.350

7.089

50,64

131.000

60.400

59.444

45,38

25.300

11.432

11.749

46,44

Порези и доприноси на остала лична примања

4.700

3.974

3.323

70,70

612100

Порези и доприноси на остала лична примања

4.700

3.974

3.323

70,70

4

613000

Трошкови материјала и услуга

130.000

60.171

48.604

37,39

4.1

613100

Путни трошкови

1500

193

328

21,87
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4.2

613200

Трошкови енергије

4.3

613300

Трошкови комуналних и комуникационих услуга

4.4

613400

Набавка материјала

4.5
4.6
4.7

613500
613600
613700

4.8
4.9

613800
613900

5
5.1
5.2

821000
821300
821600

Трошкови за гориво
Закуп имовине и опреме
Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног
промета
Уговорене услуге
Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови за набавку сталних средстава
Набавка опреме
Реконструкција и инвестиционо одржавање
ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО
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35.000

21.205

7.447

21,28

8.000

4.217

3.993

49,91

70.000

28.958

27.976

39,97

2.000
0
2.500

869
0
1.646

984
0
979

49,22
0,00
39,17

1.000
10.000
20.000
20.000
20.000
0

267
2.816
0
0
0
0

389
6.507
738
738
738
0

38,92
65,07
0,00
0,00
0,00
0,00

609.000

272.506

258.677

42,48

27.880

13.237

13.212

47,39

80

80

0

0,00

Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека и музејска збирка
Број потрошачке јединице: 818021
А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
1

611000

Плате и накнаде трошкова запослених

1.1

611100

Бруто плате и накнаде

0

0

0

0,00

1.2

611100

Нето плате

0

0

0

0,00

1.3

611100

Порези на плате

0

0

0

0,00

1.4

611100

Доприноси на плате

0

0

0

0,00

2

611200

Накнаде трошкова запослених

80

80

0

0,00

3

612000

Порези и доприноси на остала лична примања

0

0

0

0,00

3.1

612100

Порези и доприноси на остала лична примања

0

0

0

0,00

4

613000

Трошкови материјала и услуга

27.800

13.157

13.212

47,52

4.1

613100

Путни трошкови

800

617

16

1,98

4.2

613200

Трошкови енергије

9.000

5.928

5.384

59,82

4.3

613300

Трошкови комуналних и комуникационих услуга

4.000

2.097

2.077

51,91

4.4

613400

Набавка материјала

1.000

460

671

67,11

4.5

613500

Трошкови за гориво

0

0

0

0,00

4.6

613600

Закуп имовине и опреме

0

0

0

0,00

4.7

613700

2.000

90

470

23,50

4.8
4.9

613800
613900

Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног
промета
Уговорене услуге

1.000
10.000

31
3.934

998
3.596

99,80
35,96

Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

3.000

1.515

2.158

71,93

5

821000

Трошкови за набавку сталних средстава

3.000

1.515

2.158

71,93

5.1

821300

Набавка опреме

3.000

1.515

2.158

71,93

5.2

821600

Реконструкција и инвестиционо одржавање

0

0

0

0,00

30.880

14.752

15.370

49,77

0

0

390

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО
ПОСЕБАН ДИО
6

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи

6.1

620000

Текући трошкови-ванбуџетски расходи
Свега:
УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ

0

0

390

30.880

14.752

15.760

49,77
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Назив потрошачке јединице: Гимназија и ССШ "Петар Кочић"
Број потрошачке јединице: 0815062
138.200
37.600
0
0
0
0
37.600
6.600
6.600
94.000
2.000
60.000
10.000
10.000
0
0
5.000

62.342
16.147
0
0
0
0
16.147
145
145
46.050
853
22.274
12.834
5.174
0
0
676

84.051
22.216
0
0
0
0
22.216
2.925
2.925
58.910
288
33.978
9.483
6.543
0
0
1.640

60,82
59,09
0,00
0,00
0,00
0,00
59,09
44,32
44,32
62,67
14,40
56,63
94,83
65,43
0,00
0,00
32,81

821000
821300
821600

А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
Плате и накнаде трошкова запослених
Бруто плате и накнаде
Нето плате
Порези на плате
Доприноси на плате
Накнаде трошкова запослених
Порези и доприноси на остала лична примања
Порези и доприноси на остала лична примања
Трошкови материјала и услуга
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови за гориво
Закуп имовине и опреме
Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног
промета
Уговорене услуге
Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови за набавку сталних средстава
Набавка опреме
Реконструкција и инвестиционо одржавање

2.000
5.000
5.000
5.000
0
5.000

0
4.239
0
0
0
0

1.302
5.675
0
0
0
0

65,10
113,50
0,00
0,00
#DIV/0!
0,00

143.200

62.342

84.051

58,69

620000

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО
ПОСЕБАН ДИО
Текући трошкови-ванбуџетски расходи

10.280

1.630

0,00

УКУПНО: РАСХОДИ И ОДЛИВИ

143.200

72.622

85.681

58,69

А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
Плате и накнаде трошкова запослених
Бруто плате и накнаде
Нето плате
Порези на плате
Доприноси на плате
Накнаде трошкова запослених
Порези и доприноси на остала лична примања
Порези и доприноси на остала лична примања
Трошкови материјала и услуга
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови за гориво
Закуп имовине и опреме
Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног
промета
Уговорене услуге
Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови за набавку сталних средстава
Набавка опреме
Реконструкција и инвестиционо одржавање

143.000
47.000
0
0
0
0
47.000
8.500
8.500
87.500
1.500
60.000
8.000
5.000
1.000
0
7.000

85.826
28.281
0
0
0
0
28.281
0
0
57.545
1.796
34.285
5.498
2.623
945
0
2.455

85.611
33.801
0
0
0
0
33.801
0
0
51.809
430
36.256
5.919
5.531
0
0
1.729

59,87
71,92
0,00
0,00
0,00
0,00
71,92
0,00
0,00
59,21
28,67
60,43
73,99
110,63
0,00
0,00
24,70

2.000
3.000
5.000
5.000
5.000
0

810
9.133
3.305
3.305
3.305
0

780
1.165
1.377
1.377
1.377
0

38,98
38,82
27,54
27,54
27,54
0,00

ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО

148.000

89.131

86.987

58,78

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

611000
611100
611100
611100
611100
611200
612000
612100
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700

4.8
4.9

613800
613900

5
5.1
5.2

6

Назив потрошачке јединице: Технички школски центар
Број потрошачке јединице: 0815063
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

611000
611100
611100
611100
611100
611200
612000
612100
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700

4.8
4.9

613800
613900

5
5.1
5.2

821000
821300
821600
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ПРЕГЛЕД ДОЗНАКА ИЗ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
01.01. - 30.06.2010.
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Институција која прима дознаку

Сврха дознаке

Физичка лица
Физичка лица
Физичка лица
Физичка лица
Физичка лица
Новинарке
Административна служба и корисници-жене
Фонд за треће и четврто дијете
Обиљежавање дана Младенаца
Цивилна заштита Зворник
Синдикална организација ТШЦ Каракај
Удружење "Узор" Зворник
"Дио комерц" Доо
ДД "Минекс"
Доо "Омикрон"
Општинска борачка организација
Месарска радња "Бајић"
Дом ученика Бијељина-Пантић Борислав
Ђорђе Манојловић
Удружење "Наша реалност"
ЈРТ општине Бања Лука
Хотел "Мериот" Бања Лука
Хасан Хаџић
Завичајно удружење "Ваганац"
Гутаљ Милорад
Хусо Сачевић
Ученици основних школа
Милан Ђорђић
Фудбалски клуб "Дрина"
Фудбалски клуб "Напредак"
Окружни привредни суд
Ђију ђица клуб "Јуниор"

једнократне новчане помоћи
лијечење
основне животне намирнице
трошкови сахране
трошкови школовања
осмомартовски поклон
осмомартовски поклон
поводом рођења
поводом дана
дневнице за вјежбе ЦЗ
школска слава
редовне активности удружења
новогодишњи ватромет
ватромет за Православну Нову годину
набавка књиге за повратнике
манифестације у фебруару
куповина печеница за божићне празнике
смјештај
повремени послови-викловање мотора
реализација пројекта Наша реалност
котизација за такмичење музичких школа
трошкови смјештаја за музичку школу
издавање књиге "Зворничке приче"
трошкови рада удружења
штампање књиге "Истина"
пројектна документација за фарму пилића
награде за успјех на такмичењима
припрема књиге "65 година Фк Дрина"
трошкови регистрације за такмичење
организација ревијалне утакмице
стечајни поступак АД "Аутотранспорт"
трошкови учешћа на такмичењу
УКУПНО
ПЛАН 01.01. - 31.12.2010.
ОСТВАРЕЊЕ

Износ
2.300,00
39.090,00
3.950,00
1.600,00
3.550,00
420,00
9.845,00
1.000,00
60,00
1.000,00
1.000,00
6.500,00
4.681,00
3.510,00
1.022,00
4.000,00
2.593,00
1.350,00
1.672,00
500,00
740,00
982,00
1.566,23
3.000,00
939,73
2.349,66
3.300,00
300,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
1.000,00
110.320,62
175.000,00
63,04%
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На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 09. новембра 2010.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине усваја Информацију о
Меморандуму о сарадњи за реализацију пројекта
''Реконструкција
моста
краља
Александра
I
Карађорђевића''.
2. Саставни дио Информације је Меморандум о
сарадњи из става I наведеног закључка.
3.Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-119/10
Датум: 09.11.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ
за реализацију пројекта
„РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА
КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА“
ОПШТИ ПРИНЦИПИ
Овим Меморандумом уређује се заједничка сарадња у
оквиру пројекта „Реконструкција моста Краља
Александра I Карађорђевића“ који заједнички реализују
општине потписнице уз подршку Владе Републике
Српске и Владе Републике Србије. Област сарадње
обухваћена овим Меморандумом односи се на
планирање, суфинансирање, реализацију и надзор на
реализацији пројекта.
На основу постигнутог договора потписници
Меморандума сагласили су се да ће, у оквиру својих
надлежности, радити на реализацији пројекта:
„Реконструкција моста Краља Александра I
Карађорђевића“
Реализацију, координацију и праћење пројекта вршиће:
− Општина Зворник и
− Општина Мали Зворник
ОПИС ПРОЈЕКТА
Мост Краља Александра I Карађорђевића изграђен је
1929. године средствима Министарства грађевине
Краљевине Југославије, ратном репарацијом и
донацијама Његовог величанства краља Александра I

11. новембар 2010.

Карађорђевића. Ово министарство је и надзирало
радове, а радовима су руководили инжењер Мићић из
Љубовије и Жилов из Русије. По завршетку градње,
запрежним возилима довезено је на мост 30.000 тона
камена, да би се испитала његова издржљивост. Након
15 дана, када се утврдило да је мост чврст и стабилан,
камен је подигнут. Мост је завршен крајем 1929. године,
освештан је и отворен у фебруару 1930. године, чему је
присуствовало и Његово величанство. Од тада постаје
главно зворничко шеталиште у предратном периоду.
Сама церемонија дочека гостију и великодостојника,
који су дошли на отварање, одвијала се на средини
моста.
6. априла 1941. године, Краљ Петар II, син убијеног
Краља Александра, нашао се на овом мјесту. Боравио
је у кући Станка Николића, који га је дочекао рјечима:
"Судбина је хтела да и Ваш отац и Ви дођете овде
стицајем околности, после толико година". Мало потом
мост је срушен. Радови на доградњи и довођењу моста
у садашње стање започети су у јесен 1945. године, а
завршени у јуну 1946. године. Када је мост обновљен,
понио је име народног хероја из НОБ-а, Филипа
Кљајића Фиће, чије је име мост носио једно вријеме.
Мост је своје првобитно име поново повратио 31. марта
2009. године на сједници Скупштине општине Зворник.
Челичне конструкције су корозирале, гранитна коцка
која је постављена у обнови моста 1945. године полако
пропада а мост је неосвјетљен.
ПРОЈЕКАТ СЕ САСТОЈИ ОД:
1. Израде главног пројекта реконструкције моста,
2. Промоције туристичких потенцијала општина
Зворник и Мали Зворник и
3. Комплетне реконструкције моста (носећи
стубови, конструкција, коловоз и осветљење)
КООРДИНАЦИЈА
Потписници Меморандума су одговорни за активан
допринос у провођењу и реализацији пројекта као и за
редовну размјену важних информација.
Општине потписнице ће именовати пројектни тим и
пројект менаџера који ће бити задужени за техничку
реализацију пројекта.
ОБАВЕЗЕ
Општине потписнице овим прихватају да:
− донесу одлуку о учешћу у пројекту на сједницама
Скупштине општине,
− именују особе које ће бити дио пројектног тима
задуженог за реализацију пројекта, један од
одређених чланова пројектног тима биће
именован за пројект менаџера и радиће на
активностима за спровођење Меморандума до
његовог окончања,
− по потреби обезбједе издавање и прибављање
неопходних сагласности и дозвола,
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формирају комисије за провођење тендерских
процедура за избор пројектанта за изграду и
ревизију главног/изведбеног пројекта, извођење
радова и надзор над извођењем радова,
закључе уговор са пројектантом, извођачем
радова и надзором,
активно раде на обезбјеђивању подршке свих
институција надлежних за реализацију овог
пројекта,
обезбједе суфинансирање израде главног
пројекта реконструкције моста из буџета
Општине,
активно раде на обезбјеђивању потребних
средстава
за
комплетну
реализацију
реконструкције моста,
организују и учествују у техничком пријему и
обаве све остале активности неопходне како би
се остварили циљеви пројекта.

ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА
Меморандум престаје да важи даном окончања
реализације пројекта.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Меморандум о сарадњи закључен је у добром духу
и међусобном повјерењу, те се прихваћене улоге и
обавезе могу мјењати само уз сагласност обје стране.
Ниједна од страна нема овлашћење да доноси одлуке у
име друге стране нити да преузима обавезе у име друге
стране.
АУТОРИЗАЦИЈА
Потписивање меморандума подразумијева да су
потписници Меморандума сагласни у постизању
циљева постављених у Меморандуму.
Меморандум се потписује у четири истовјетна
примјерка, од којих сваки потписник задржава по два
примјерка.
У име институције коју представљам, потписујем овај
Меморандум ради остваривања зацртаног циља:
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Миодраг Лазић, с.р.

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 09. новембра 2010.
године, донијела је

11. новембар 2010.

ЗАКЉУЧАК
1. Информација о стању мрежа амбуланти породичне
медицине на подручју општине Зворник, није усвојена.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-120/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 09. новембра 2010.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Информација о стању примарне здравствене заштите
и њеном утицају на здравствено стање становништва
на подручју општине Зворник, није усвојена.
2.Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-121/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), a након разматрања
Информације о стању мрежа амбуланти породичне
медицине на подручју општине Зворник и Информације
о стању примарне здравствене заштите и њеном
утицају на здравствено стање становништва на
подручју општине Зворник, Скупштина општине Зворник
на сједници одржаној 09.11.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Да се покрене поступак разрјешења директора и
Управног одбора ''Дома здравља'' у Зворнику.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-122/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
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На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 09. новембра 2010.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању криминалитета, ЈРМ
и безбједности саобраћаја на подручју општине Зворник
за период 01.01. - 30.09.2010. године.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-123/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 09. новембра 2010.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина усваја Информацију о финансирању
политичких субјеката са приједлогом мјера.
2. Скупштина задужује начелника Одјељења за
финансије да за наредну сједницу припреми
показатеље које је користио да би дошао до оваквих
обавеза које су евидентно умањење у односу на
стварне.
3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-124/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 09. новембра 2010.
године, донијела је

11. новембар 2010.

приградских насеља и локалних путева на општини
Зворник за зимску 2010/2011 годину.
2. Саставни дио овог закључка је Програм рада наведен
у ставу I закључка.
3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-125/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
ПРОГРАМ
рада зимског одржавања, градских улица, тргова,
паркова, приградских насеља и локалних путева на
oпштини Зворник за зимску 2010/2011 годину.
Програм рада «зимске службе» и одржавања локалних
путева на подручју општине Зворник обухвата
комплетну организацију радова на оставаривању
задатака из области зимског одржавања градских
улица, јавних површина улица у приградским
насељима, као и локалних путева на подручју општине
Зворник.
Уклањање снијега и леда са тротоара испред
пословних
простора,
(трговинских
радњи,
угоститељских објеката, предузећа и других установа)
вршиће власници или корисници тих објеката, а
контролу и надозор над извршењем истих вршиће
комунална полиција
Рад зимског одржавања зависи од врсте и количине
падавина, те ће зимско одржавање бити прилагођено
временским условима
1. Ледена киша,
2. Лаке снијежне падавине до 5 цм,
3. Снијежне падавине,
Програм рада зимске службе обухвата следеће радње:
− Разгртање снијега на улицама и локалним
путевима,
− Чишћење и одвоз снијега са улица и тротоара,
− Прочишћавање ригола и сливника,
− Посипање соли по улицама, тротоарима
степеништима и локалним путевима,
− Рад «зимске службе» врши се по потреби и
почиње 15.11.2010. године и траје до 01.04.2011.
године, а све у зависности од временских
услова.
А) Зимско одржавање градских улица и приградских
насеља (Дивич, Шћемлија Кула Град, Каракај, Улице,
Економија, Челопек)

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине усваја Програм рада зимског
одржавања градских улица, тргова, паркова,

ОБУХВАТА:
Чишћење – разгртање снијега са саобраћајница,
посипање соли по собраћајницама, утовар у камион
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снијега и леда по потреби са градских саобраћајница и
тротоара и одвоз на депонију на СТД 3 км.
За зимско одржавање тротоара, паркинг простора,
паркови и степеништа општина обезбеђује (со,
фракцију) а посипање исте врши АД Водовод и
комуналије.
При обављању послова из домена «зимске службе»
дају се приоритети следећим улицама у граду и то:
Светог Саве, Браће Југовића, Карађорђева,
Краља Петра, Вука Караџића, 9.Априла
(Гробнице), Симе Перића, Браће Стефановића
(поред цркве) и Мајевичка.
Поред горе наведених улица којима је дат приоритет,
чишћење снијега и посипање соли вршиће се и у свим
осталим улицама на којима је могуће користити
механизацију.
Чишћење градских улица се врши сваки дан (ако је то
неопходно)
Б) Зимско одржавање локалних путева на подручју
општине Зворник обухвата:
Чишћење и разгртање снијега са локалних
путева
Посипање соли и абразивног материјала на
локалним путевима по потреби (на узбрдицама)
Приоритет чишћења
Када се остваре претпоставке за чишћење од снијега,
извођач је дужан да приступи чишћењу по
приоритетима.
ПРВИ ДАН
Златне воде - Снагово - Бијељевина, Рашидов хан Црни врх, МЗ Гуштери.
Кружни пут «Пилица», Пилица - Симићи - Кула, Кружни
пут «Брањево», Брањево - Локањ, пут за насеље
«Вишњик» Д.Шепак - Горњи Шепак, МЗ Д.Шепак, МЗ
Роћевић, МЗ Пађине, К.пут - Кисељак, Д.Скочић Г.Скочић, Табанци - Сјенокос, Тршић - Живковина,
Тршић - Соколина, Тршић - Марковићи.
Козлук - Јусићи - Оџачина, Малешић - Клиса - Петковци,
Клиса - Калудрани - Б.Поток - М.пут - Бошковићи, МЗ
Г.Шетићи, МЗ Д.Шетићи, МЗ Петковци, МЗ Ристићи,
Ђулићи - Дураковићи, МЗ Кучић Кула, Цер - Г.Грбавци,
МЗ Цер.
ДРУГИ ДАН
Јардан – Д.Грбавци – Китовнице – Д.Дио, Парлог –
Баљковица – Пандурица, Пандурица – Крижевићи –
Ораховац, Горњи Крижевићи – Крижевићи – Китовнице
(Раскрсница), Ораховац – Глумина – Махмутовићи.
МЗ Зелиње, МЗ Дрињача, МЗ Ђевање, К.мост –
Д.Каменица – Г.Каменица – Шијаковићи, Бакрачи –
Глођанско брдо, К.ријека – Лијешањ, Каменолом –
Јошаница- Липље, Липље – Самари, МЗ Султановићи,
МЗ Јошаница, А. база Ново село, и МЗ Н.Село и други
путни правци и мјесне заједнице по захтјеву надзорног
органа.

11. новембар 2010.

Набавка и извоз, фракције двојке на узбрдице вршиће
се на следећим путним правцима:
Камени мост – Горња Каменица у дужини од 15 км,
К.Ријека – Лијешањ у дужини од 3 км, Јошаница
(каменолом) – Липље у дужини 3 км, Јошаница – Ново
село у дужини 3 км, С. Варош , Зворник – Кула град у
дужини 5 км, Златне воде – Снагово- Бијељевина у
дужини 10 км, Снагово (Р.Хан) – Црни врх у дужини 5
км, Зворник – Шћемлија у дужини 2,5 км, Ораховац,
Глумина – Махмутовићи у дужини 4 км, Ораховац –
Крижевићи – Парлог у дужини 8 км, Парлог –
Баљковица – Пандурица у дужини 6 км, Јардан
(надвожњак) – Д.Грбавци у дужини 6 км, Крижевићи –
Китовнице – Дуги дио у дужини 6,5 км, Цер – Горњи
Грбавци у дужини 5 км, Б.Поток – Калудрани – Клиса у
дужини 7 км, Ђулићи – Дураковићи у дужини 2 км,
Петковци – Клиса у дужини 2 км, Шетићи – Бошковићи у
дужини од 2,5 км, Д.Шетићи – Г.Шетићи у дужини 2 км,
Тршић – Живковина у дужини 3 км, Козлук – Јусићи –
Оџачина у дужини 8 км, Малешић (Шакотићи) – Клиса у
дужини 5 км, Скочић – Г.Скочић у дужини 3 км, К.Пут –
Кисељак у дужини 6 км, С.Шепак – Г.Шепак у дужини 2,5
км, С.Шепак – Брањево – Локањ-Брањево Д.Пилица у
дужини 13 км, Д.Пилица – Кула –Баре – Пећина –
Д.Пилица у дужини 20 км, Челопек – Улице – Каракај у
дужини 5 км, Тршић – Соколина у дужини 2 км, Тршић –
Марковићи у дужини 1,5 км, Челопек – Цер у дужини 2
км, М.Пут – Горњи Табанци – Сјенокос у дужини 5 км,
Дрињача – Костјерево у дужини од 3 км, М.пут –
Ђевање у дужини 4 км, Липље – Самари и Јошаница у
дужини од 7 км, Липље – Султановићи – Маричићи у
дужини од 3,5 км, Шћемлија – Хоча – М.пут у дужини од
3 км, С.Шепак – Вишњик у дужини 1 км, В.Поток – Кучић
кула у дужини од 3 км, М.пут – Д.Шепак – Дебела међа у
дужини о 2 км, М.пут – Пађине у дужини од 2 км, МЗ
Роћевић – Пецка, Врела писићи – гробље у дужини од 3
км, Бакрачи Глођанско брдо у дужини од 1 км, .
Извоз фракције двојке вршиће се и на другим путним
правцима по потреби (ако процијени надзорни орган).
НАПОМЕНА:
Зимска служба ће обављати послове и задатке и мимо
овог програма у изузетним временским условима по
налогу Одјељења за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја општине Зворник, и надзорног
органа, а у сарадњи са МЗ-ом.
Материјал (индустријску со, абразивни материјал и
фракцију) за спровођење активности зимског
одржавања обезбјеђује изабрани извођач радова.
Овај програм усвојен је на 16. редовној сједници
Скупштине општине Зворник одржане 09.11.2010.
године.
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На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 09. новембра 2010.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о успјеху ученика основних и
средњих школа 2009/10 и упису ученика у школској
2010/11 години.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-126/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), СО Зворник на
сједници одржаној 09.11.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Информација о стипендирању
студената у школској 2009/10 години.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-127/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), СО Зворник на
сједници одржаној 09.11.2010. године, донијела је
1.

2.

ЗАКЉУЧАК
Усваја се Информација о годишњем програму
рада Гимназије и Средње стручне школе ''Петар
Кочић'' Зворник за школску 2010/11 годину.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-128/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

11. новембар 2010.

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), СО Зворник на
сједници одржаној 09.11.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Информација о годишњем програму
рада Техничког школског центра Каракај,за
школску 2010/11 годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-129/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. и 2. Закона о грађевинском
земљишту РС („Службени гласник Републике Српске“,
број: 112/06) и члана 11, 26. и 43. Статута општине
Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник
општине Зворник“, број: 3/10), рјешавајући у предмету
утврђивања права власништва на грађевинском
земљишту у државној својини на коме је изграђен
објекат без права коришћења земљишта ради грађења,
по захтјеву Јеремић Милорада и Јеремић-Писано
Алессандре из Економије, Скупштина општине Зворник
на сједници одржаној 09.11.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право сувласништва на грађевинском
земљишту у корист Jеремић Милорада и ЈеремићПисано Алессандре из Каракаја, насеље Економија, са
1/2 дијела као бесправним градитељима породично
стамбене зграде у смислу члана 47. став 1. Закона о
грађевинском земљишту РС означеном као:
к.ч. бр. 3093/23 зв.“ „Поље њива “њива у
површини од 575 м², уписана зк.ул.бр. 871 к.о.
Зворник са правом власништва у корист
Имшировић (удато Османбеговић) Заха са 5/8
дијела, Имшировић (Смајо) Рајф са 1/8 дија,
Имшировић (Смајо) Алија са 1/8 дијела,
Имшировић (преудато Ножиновић) Сафура са
1/16 дијал, и Имшировић (Исмет) Шемсудин са
1/16 дијела, без терета по старом
катастарском операту а по новом односи се на
земљиште:
к.ч. бр. 5182/99 зв. „Поље “ њива 2 класе у
површини од 575м², уписана у пл. бр. 323 к.о.
Зворник као посјед ДС-Скупштина општине
Зворник са 1/1 дијела , на коме су градитељи
породично стамбене зграде бесправно
изградили поменуту зграду.
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2. Стицаоци права сувласништва дужани су уплатити
накнаду за земљиште из тачке 1. диспозитива овог
рјешења у укупном износу од 1.725,00 КМ у корист
Буџета Општине Зворник на жиро рачун 555-00600001655-94, шифра 119. врста прихода 721223 код
Нове банке Зворник у року од 15 (петнаест) дана од
дана правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Сувласницима Имшировић (Смајо) Рајф, Имшировић
(Смајо) Алија, Имшировић (преудато Ножиновић)
Сафура и Имшировић (Исмет) Шемсудин престаје
право сувласништва на некретнини старог операта
означеној као кч.бр. 3093/23 зв.“Поље“ њива у
површини од 575м², уписана у зк. ул. 871 к.о. Зворник
што се односи на земљиште новог операта кч. бр.
5182/99 зв.“Поље „ њива 2. класе у површини од 575м2.
уписана у пл. бр. 323 к.о. Зворник као посјед ДС
Скупштина општине Зворник са 1/1 дијела.
5. Евентуално настала потраживања ранијих
сувласника на земљишту из тачке 4. диспозитива овог
рјешења у цјелости ће сносити буџет Општине Зворник.
6. Трошкови поступка одређују се у износу од 180,00
КМ. и исти су дужани уплатити Јеремић Милорад и
Јеремић-Писано Алессандра из Каракаја насеље
Економија одмах по правоснажности овог рјешења на
рачун Републичке управе за геодетске и имовинско
правне послове Бања Лука број: 5550070022517643 са
позивом на број 21-21-ИПП.
7. Након правоснажности овог рјешења и достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. овог рјешења Основни суд у Зворнику,
Земљишно-књижно одјељење извршиће укњижбу права
сувласништва а Подручна јединица Републичке управе
за геодетске и имовинско правне послове у Зворнику
извршиће упис права супосједа у корист Јеремић
Милорада и Јеремић-Писано Алессандра из Каракаја
насеље Економија са 1/2 дијела уз истовремено
брисање раније извршених уписа.
8. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
О б р а з л о ж е њ е
Захтјевом од 20.05.2010. године, Јеремић Милорад и
Јеремић-Писано Алессандра из Каракаја насеље
Економија затражили су да им се на основу члана 47.
став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске утврди право сувласништва на земљишту
државне имовине описаном у тачки 1. овог рјешења, на
коме су изградили породично стамбену зграду без
права коришћења земљишта ради грађења.

11. новембар 2010.

Уз захтјев приложена је документација и то:
препис посједовног листа,
копија катастарског плана,
земљишно-књижни изводак,
копија рјешења о накнадној урбанистичкој
сагласности,
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење бр. 04-475-54/10 од 03.06.2010. године и
мишљење Правобранилаштва Републике Српске
Сједиште замјеникау Бијељини број: M-64/10 од
16.06.2010 године ранијим сувласницима предметног
земљишта постављен је за привременог заступника
Радивоје Лазаревић, адвокат из Зворника закључком
Подручне јединице број: 21.21/475-26/10 од 20.09.2010
године, путем сталног судског вјештака грађевинске
струке Радовић Миње из Зворника, извршена је
процјена тржишне вриједности земљишта из тачке 1.
овог рјешења и утврђено је:
да је у поступку који је претходио доношењу
овог рјешења извршен увиђај на лицу мјеста
уз учешће подносиоца захтјева, геометра,
привременог заступника књижних сувласника
предметног земљишта и службених лица дана
22.09.2010. године ради рјешавања ове
правне ствари о чему је сачињен записник,
да је предмет поступка изграђено грађевинско
земљиште државне имовине поближе описано
у тачки 1. диспозитива овог рјешења на коме
је укњижено право сувласништва у корист
Имшировић (Смајо) Рајф, Имшировић (Смајо)
Алија, Имшировић (преудато Ножиновић)
Сафура и Имшировић(Исмет) Шемсудин ,
да је на основу усмене расправе приложене
документације, идентификације земљишта на
лицу мјеста и увида у катастарске планове и
операт установљено да је пописним катастром
од 1948 године предметно земљиште
евидентирано као посједник Државни воћни
расадник Зворник,
да привремени заступник ранијих сувласника
не приговара вођењу поступка а да предлаже
да Општина Зворник
преузме обевезу
заштите од евикције тј. измирења евентуално
насталих
обавеза
према
ранијим
сувласницима предметног земљишта,
да је Правобранилаштво Републике Српске
Сједиште замјеника у Бијељини својим
мишљењем бр. М-64/10 од 16.06.2010.године,
предложило овој Подручној јединици да у
поступку признавања права својине по
захтјеву бесправних градитеља расправи
имовинско-правне односе раније уписаних
сувласника на предметном земљишту,
да је градња зграде започета 2000. године а
иста изграђена 2002. године када је и
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стављена у функцију и да је предметно
земљиште
додјељено
без
накнаде
подносиоцу захтјева,
да је Одјељење за просторно уређење
Административне службе општине Зворник
својим актом бр. 04-475-54/10 од 03.06.2010.
године доставило податке да се за предметно
земљиште на локацији насеље „Економија“
гдје су изграђени објекти избјеглих и
расељених лица може накнадно издати
одобрење за грађење уз претходно ријешене
имовинско правне односе,
да се земљиште налази у ужем урбаном
подручју града Зворника, да има статус
градског грађевинског земљишта, да је за
наведено подручје насеља „Економија“
донешен план парцелације („Сл.гласник
општине Зворник бр. 11/05) и да грађевинску
парцелу чини земљиште из тачке 1. овог
рјешења а према Изводу у прилогу акта и да
је Одјељење сагласно вођењу овог поступка,
да је у поступку ради одређивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта, коју су
сувласници изграђене зграде дужни уплатити
за купљено земљиште, закључком бр.
21.21/475-26/10 од 22.09.2010.године о
одређивању вјештака грађевинске струке
одређен стални судски
вјештак
Миња
Радовић из Зворника,
да подносиоци захтјева и Кабинет Начелника
општине Зворник, нису ставили примједбу за
ангажовање вјештака грађевинске струке
Радовић Миње у циљу утврђивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта које је
предмет овог поступка,
да је Правобранилаштво Републике СрпскеСједиште замјеника у Бијељини у свом
мишљењу, број М-64/10 од 16.06.2010. године,
истакло да се у овом предмету има поступити
у складу са чланом 47. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
Стални судски вјештак грађевинске струке Радовић
Миња, грађевински инжењер извршио је процјену
тржишне вриједности грађевинског земљишта и
установио у свом налазу да цијена 1м2, у зони у којој је
изграђена зграда подносилаца захтјева износи 3,00 КМ,
У току поступка налаз вјештака тј. процјена тржишне
вриједности
земљишта
достављена
је
како
подносиоцима захтјева тако и Кабинету Начелника
општине Зворник и на исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака орган је стао на
становиште да је исти објективан и непристрасан те
обзиром на чињеницу да се вјештак руководио
чињеницом да се парцела налази у насељу Економија
које је изграђено на додјељеним плацевима избјеглом и
расељеном становништву, да је насеље удаљено од
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Каракаја око 500м, да се налази поред магистралног
пута на удаљености од 400 м, да је иста насипана од
стране власниkа зграде, да је средствима грађана
изграђена електрична, водоводна, канализациона и
телефонска инсталација, орган је и прихватио налаз и
мишљење вјештака о тржишној вриједности
грађевинског земљишта које је предмет овог поступка.
На темељу предњег у поступку овлучивања по овој
правној ствари стало се на становиште да је престало
право сусвојине ранијим сувласницима на предметном
земљишту јер су исти према доступним подацима
депоседирани са овог земљишта напустили а исто су
користила државна предузећа у пољопривредне сврхе
неометано све до уласка у посјед бесправног
градитеља.
Обзиром на чињеницу да се ради о земљишту које је
више од 60 година у фактичком посједу и власништву
Државе а да се не зна прави власник то се стало на
становиште да је ранијим сувласницима престало право
својине.
Имајући у виду чињеницу да на основу постојеће
документације Службе катастра није са сигурношћу
утврђено на који начин тј.по ком правном основу је
дошло до депоседирања ранијих сувласника на овом
земљишту то се стало на становиште да у случају
евентуално насталих обавеза исте преузме Општина
Зворник а то из разлога што је установљено да се ради
о грађевинском земљишту којим сходно одредбама
члана 7. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске управља и располаже Општина Зворник.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
изведене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
купљено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о земљишту Државне имовине
којим управља и располаже Скупштина општине
Зворник.
У току поступка такође је утврђено да некретнина која
је предмет овог поступка прије градње породично
стамбене зграде подносилаца захтјева није била
приведена трајној намјени.
Такође у току поступка утврђено је да су градитељи
породично стамбене зграде неометано од било кога
започели и у потпуности завршили изградњу зграде,
прије ступања на снагу Закона о грађевинском
земљишту, без права коришћења земљишта ради
грађења као и више њихових комшија да су у мирном
посједу предметног земљишта више од пет година.
Трошкови из тачке 6. диспозитива овог рјешења падају
и на терет подносилаца захтјева одређени су сходно
одредбама члана 106. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске број:
13/02) и исти се односе на путне трошкове службених
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лица тј. коришћење службеног аутомобила, трошкова
увиђаја на земљишту које је предмет поступка и исти се
имају уплатити одмах по правоснажности рјешења а
најкасније до поступка укњижбе истог у јавним
регистрима о некретнинама.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву .
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана након
достављања рјешења. Тужба се подноси непосредно
Суду у два примјерка.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-100/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. и 2. Закона о грађевинском
земљишту РС („Службени гласник Републике Српске“,
број: 112/06) и члана 11, 26. и 43. Статута општине
Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник
општине Зворник“, број: 3/10), рјешавајући у предмету
утврђивања права власништва на грађевинском
земљишту у државној својини на коме је изграђен
објекат без права коришћења земљишта ради грађења,
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
09.11.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Ковачевић (Милана) Владе из
Зворника-Метеризе са 1/1 дијела као бесправном
градитељу породично стамбене зграде у смислу члана
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске означеном као:
к.ч. бр. 2401/12 зв.“ Липовац, пашњак у
површини од 263 м²,уписана у зк.ул.бр.498
к.о. Зворник са правом власништва државна
имовина са 1/1, са правом кориштења у „А“
листу Ј.П.Ш.“Шуме Републике Српске“ а.д.
„Соколац“ Шумско газдинство “Бирач“
Власеница са 1/1 по старом катастарском
операту, коме по новом катастарском операту
одговара земљиште:
к.ч. бр. 7528/28 зв. „Липовац“ шума 5. класе у
површини од 263 м², уписана у пл. бр.324 к.о.
Зворник као посјед Ј.П.П.“Шуме РС“
А.Д.Соколац-ШГ“Бирач“ Власеница 1/1, на
коме је градитељ
саградио породичну
стамбену зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за тржишну вриједност земљиштa из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 4.208,00
КМ у корист Општине Зворник на жиро рачун бр. 554012-00000004-15, код Павловић банке у року од
15(петнаест) дана од дана правоснажности истог.
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3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Овим рјешењем утврђује се престанак права
кориштења на земљишту из тачке 1. овог рјешења у
„А“листу зк. ул. бр. 498 к.о. Зворник ЈПШ“Шуме РС“а.д.
Соколац Шумско газдинство“Бирач“ власенице са 1/1.
5. Трошкови поступка одређују се у износу од 180,00
КМ. и исте је дужан уплатити Ковачевић (Милана)
Владо из Зворника-Метеризe одмах по правоснажности
овог рјешења на рачун Републичке управе за геодетске
и имовинско правне послове Бања Лука број:
5550070022517643 са позивом на број 21-21-ИПП.
6. Након правоснажности овог рјешења, достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења, достављању
доказа о регулисању пореза на промет и доказа о
уплати накнаде на име трошкова поступка одређених
тачком 4. диспозитива овог рјешења, Земљишно
књижно одјељење Основног суда у Зворник извршиће
укњижбу права власништва а Републичка управа за
геодетске и имовинско правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Зворник, извршиће упис права
посједа у корист Ковачевић (Милан) Владе са 1/1
дијела уз истовремено брисање раније извршених
уписа.
7. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
О б р а з л о ж е њ е
Захтјевом од 15.06.2010. године, Ковачевић (Миланa)
Владо из Зворника-Метеризe затражио је да му се на
основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске, утврди право власништва
на земљишту означеном као к.п. бр. 7528/28
зв.“Липовац“ шума 5. класе у површини од 263м2, ,
уписана у пл. бр. 324 к.о. Зворник на име Ј.П.Ш.Шуме
РС-А.Д.соколац-ШГ-„Бирач“ Власеница са 1/1 дијела по
новом катастарском операту, коме по старом
катастарском операту одговара к.ч. бр. 2401/12
зв.“Липовац“ пашњак у површини од 263м2, уписана у
зк. ул. бр.498 к.о.Зворник са правом власништва
Државна имовина са 1/1 а право кориштења у „А“ листу
Ј.П.Ш.“Шуме
РС“
а.д.
„Соколац“
Шумско
газдинство“Бирач“ власеница са 1/1 на коме је
изградио породично стамбену зграду без права
коришћења земљишта ради грађења.
Уз захтјев је приложио :
копију катастарског плана
земљишно-књижни изводак
копију накнадне урбанистичке сагласности,
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
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уређење
Општине
Зворник,
мишљење
Правобранилаштва
Републике
Српске-Сједиште
замјеника у Бијељини, процјена тржишне вриједности
земљишта из тачке 1. диспозитива овог рјешења
сталног судског вјештака грађевинске струке, и одржана
је јавна расправа на лицу мјеста 30.08.2010. године о
којој је сачињен записник.
Јавној расправи су
приступили пуномоћник подносиоца захтјева, вјештак
геодетске струке, службено лице органа водитеља
поступка и пуномоћник корисника земљишта.
Увидом у записник са јавне расправе и друге исправе
које су прибављене утврђено је слиједеће чињенично
стање:
да је предмет поступка изграђено грађевинско
земљиште које је поближе описано у тачки 1.
диспозитива овог рјешења на коме је
укњижено право
власништва Државна
имовина са 1/1, са правом кориштења у „А“
листу Ј.П.Ш.“Шуме Републике Српске“
а.д.“Соколац“ Шумско газдинство“Бирач“
Власеница са 1/1
да је породчно стамбену зграду подносилац
захтјева
изградио
неометано(„Службени
гласник Републике Српске“ број: 112/06) од
било кога прије ступања на снагу Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске,
без права коришћења земљишта
ради
грађења као и да је у мирном посједу
земљишта,
да је Одјељење за просторно уређење
Административне службе општине Зворник
својим актом бр. 04-475-61/10 од 29.06.2010.
године, доставило податке да се за предметно
земљиште на локацији Метеризе гдје су
изграђене породично стамбене зграде
избјеглих и расељених лица, може накнадно
издати одобрење за грађење уз претходно
ријешене имовинско правне односе, и да је
Одјељење сагласно вођењу овог поступка,
Урбанистички план „Зворник 2020“не садржи
план парцелације за подручје на коме се
налази ова парцела, али се грађевинска
парцела може формирати тако да обухвата
катастарску парцелу означену као кп. бр.
7528/28 у свом облику и површини по новом
катастарском операту а према приложеној
копији катастарског плана бр. 18 од
09.06.2010.
да је Правобранилаштво Републике СрпскеСједиште замјеника у Бијељини у свом
мишљењу, број У-232/10 од 21.07.2010.
године, истакло да се у овом предмету има
поступити у складу са чланом 47. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске,
да је у поступку одређивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта, коју је

11. новембар 2010.

власник изграђене породично стамбене зграде
дужан платити за додијељено земљиште,
закључком бр. 21.21/475-53/09 од 06.04.2010
године о одређивању вјештака грађевинске
струке, одређен стални судски вјештак
грађевинске струке Симанић Властимир из
Зворника,
да подносилац захтјева и Општина Зворник
нису ставили примједбу на одређивање
вјештака грађевинске струке Симанић
Властимира за процјену тржишне вриједности
грађевинског земљишта,
да је стални судски вјештак грађевинске
струке извршио
процјену тржишне
вриједности грађевинског земљишта и
установио у свом налазу да цијена 1м2, у зони
у којој је саграђена породично стамбена
зграда подносиоца захтјева износи 16,00 КМ,
да је налаз вјештака грађевинске струке тј.
процјена тржишне вриједности грађевинског
земљишта достављен подносиоцу захтјева
и Кабинету Начелника општине Зворник и на
исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске
струке орган је стао на становиште да је исти
објективан и непристрасан и да се вјештак руководио
чињеницом да је у Каракају, у дијелу Каракај-Метеризе
уз магистрални пут Зворник-Бијељина, с лијеве страна,
на око 3 км. од центра града Зворника, да на поменутој
локацији тј. насељу прије започињања изградње
породично стамбених зграда парцела није била
изравната кад је градитељ почео да гради кућу, да је
морао насипати и скидати земљу да би је изравњао и
уредио за градњу, да није био изграђен приступни пут
са обилазног локалног пута, те је и прихватила налаз и
мишљење вјештака о тржишној
вриједности
грађевинског земљишта које је предмет овог поступка.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку
закључено је да су у
конкретном случају испуњени услови за примјену члана
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о грађевинском земљишту које је
власништво Државне имовине и да истим у складу са
одредбама члана 7. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске располаже Општина Зворник.
Трошкови из тачке 4. диспозитива овог рјешења
одређени су сходно одредбама члана 106. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник
Републике Српске“ број: 13/02) и падају на терет
подносиоца захтјева и исти се односе на путне
трошкове службених лица тј. коришћење службеног
аутомобила, трошкова увиђаја на земљишту које је
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предмет поступка и исти се имају уплатити одмах по
правоснажности рјешења а најкасније до поступка
укњижбе истог у јавним регистрима о некретнинама.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од
достављања истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-99/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. и 2. Закона о грађевинском
земљишту РС („Службени гласник Републике Српске“,
број: 112/06) и члана 11, 26. и 43. Статута општине
Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник
општине Зворник“, број: 3/10), рјешавајући у предмету
утврђивања права власништва на грађевинском
земљишту у државној својини на коме је изграђен
објекат без права коришћења земљишта ради грађења,
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
09.11.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Ђокић (Радована) Николе из
Каракаја, насеље Економија, са 1/1 дијела као
бесправном градитељу породично стамбене зграде у
смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске означеном као:
к.ч. бр. 3079/2 зв.“ „Економија “њива у
површини од 600 м², уписана зк.ул.бр. 4019
к.о. Зворник са правом сувласништва у корист
Бечић (уд.Султановић) Хаше са 1/12 дијела,
Бечић (удата) Топчић) Ханка са 1/12 дијела,
Бечић (Осман) Синан са 1/12 дијела, Бечић
(ж.Раме) Нура са ¼ дијела, Бечић (удата
Хаџић) Рахима са ¼ дијела и Бечић (удата)
Сакић Ајка са ¼ дијела без терета по старом
катастарском операту а по новом односи се на
земљиште:
к.ч. бр.5179/218 зв.“Табла бр. 8, 6, 4, и 2“њива
2 класе у површини од 600 м², уписана у пл.
бр. 323 к.о. Зворник као посјед ДС -Скупштина
општине Зворник са 1/1 дијела , на коме је
градитељ породично стамбене зграде
бесправно изградио поменуту зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је уплатити
накнаду за земљиште из тачке 1. диспозитива овог
рјешења у укупном износу од 1.800,00 КМ у корист
Буџета Општине Зворник на жиро рачун бр. 555-00600001655-94, шифра 119. врста прихода 721223 код
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Нове банке Зворник у року од 15 (петнаест) дана од
дана правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4.Сувласницима Бечић (уд.Султановић) Хаше са 1/12
дијела, Бечић (удата Топчић) Ханка са 1/12 дијела,
Бечић (Осман) Синан са 1/12 дијела, Бечић (ж.Раме)
Нура са ¼ дијела Бечић (удата Хаџић) Рахима са ¼
дијела и Бечић (удата) Сакић Ајка са ¼ дијела престаје
право сувласништва на некретнини старог операта
означеној као кч.бр. 3079/2 зв.“Економија“ њива у
површини од 600м², уписана у зк. ул.4019 к.о. Зворник
што се односи на земљиште новог операта кч. бр.
5179/218 зв.“Табла бр. 8, 6, 4 и 2 „ њива 2. класе у
површини од 600м2. уписана у пл. бр. 323 к.о. Зворник
као посјед ДС Скупштина општине Зворник са 1/1
дијела.
5. Евентуално настала потраживања ранијих
сувласника на земљишту из тачке 4. диспозитива овог
рјешења у цјелости ће сносити буџет Општине Зворник.
6. Трошкови поступка одређују се у износу од 180,00
КМ. и исте је дужан уплатити Ђокић (Радована) Никола
из Каракаја одмах по правоснажности овог рјешења на
рачун Републичке управе за геодетске и имовинско
правне послове Бања Лука број: 5550070022517643 са
позивом на број 21-21-ИПП.
7. Након правоснажности овог рјешења, достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења, достављању
доказа о регулисању пореза на промет и доказа о
уплати накнаде на име трошкова поступка одређених
тачком 4. диспозитива овог рјешења, Земљишно
књижно одјељење Основног суда у Зворник извршиће
укњижбу права власништва а Републичка управа за
геодетске и имовинско правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Зворник, извршиће упис права
посједа у корист Ђокић (Радована) Николе са 1/1 дијела
уз истовремено брисање раније извршених уписа.
8. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
О б р а з л о ж е њ е
Захтјевом од 22.06.2010. године, Ђокић (Радована)
Никола из Каракаја насеље Економија затражио је да
му се на основу члана 47. став 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске утврди
право власништва на земљишту државне имовине
описаном у тачки 1. овог рјешења, на коме је изградио
породично стамбену зграду без права коришћења
земљишта ради грађења.
Уз захтјев приложена је документација и то:
копија рјеш. о додјели земљишта,
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копија катастарског плана,
земљишно-књижни изводак,
копија рјешења о накнадној урбанистичкој
сагласности.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење бр. 04-475-66/10 од 29.06.2010. године и
мишљење Правобранилаштва Републике Српске
Сједиште замјеникау Бијељини број: У-222/10 од
19.07.2010 године ранијим сувласницима предметног
земљишта постављен је за привременог заступника
Мићић Милан,
адвокат из Зворника закључком
Подручне јединице број: 21.21/475-34/10 од 20.09.2010
године, путем сталног судског вјештака грађевинске
струке Радовић Миње из Зворника, извршена је
процјена тржишне вриједности земљишта из тачке 1.
овог рјешења и утврђено је:
да је у поступку који је претходио доношењу
овог рјешења извршен увиђај на лицу мјеста
уз учешће подносиоца захтјева, геометра,
привременог заступника књижних сувласника
предметног земљишта и службених лица дана
17.08.2010. године ради рјешавања ове
правне ствари о чему је сачињен записник,
да је предмет поступка изграђено грађевинско
земљиште
државне имовине поближе
описано у тачки 1. диспозитива овог рјешења
на коме је укњижено право сувласништва у
корист Бечић (уд.Султановић) Хаше са 1/12
дијела, Бечић (удата) Топчић) Ханка са 1/12
дијела, Бечић (Осман) синан са 1/12 дијела,
Бечић (ж.Раме) Нура са ¼ дијела Бечић (удата
Хаџић) Рахима са ¼ дијела и Бечић (удата)
Сакић Ајка са ¼ дијела,
да је на основу усмене расправе приложене
документације, идентификације земљишта на
лицу мјеста и увида у катастарске планове и
операт установљено да је пописним катастром
од 1948. године предметно земљиште
евидентирано као посједник Државни воћни
расадник Зворник,
да привремени заступник ранијих сувласника
не приговара вођењу поступка а да предлаже
да Општина Зворник
преузме обевезу
заштите од евикције тј. измирења евентуално
насталих
обавеза
према
ранијим
сувласницима предметног земљишта,
да је Правобранилаштво РС Сједиште
замјеника у Бијељини својим мишљењем бр.
М-222/10 од 19.07.2010.године, предложило
овој Подручној јединици да у поступку
признавања права својине по захтјеву
бесправног градитеља расправи имовинскоправне односе раније уписаног сувласништва
на предметном земљишту
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да је градња зграде започета 2001. године а
иста изграђена 2002. године када је и
стављена у функцију и да је предметно
земљиште
додјељено
без
накнаде
подносиоцу захтјева,
да је Одјељење за просторно уређење
Административне службе општине Зворник
својим актом бр. 04-475-66/10 од 29.06.2010.
године доставило податке да се за предметно
земљиште на локацији насеље „Економија“
гдје су изграђени објекти избјеглих и
расељених лица може накнадно издати
одобрење за грађење уз претходно ријешене
имовинско правне односе,
да се земљиште налази у ужем урбаном
подручју града Зворника,да има статус
градског грађевинског земљишта, да је за
наведено подручје насеља „Економија“
донешен план парцелације („Сл.гласник
општине Зворник бр. 11/05) и да грађевинску
парцелу чини земљиште из тачке 1. овог
рјешења а према Изводу у прилогу акта и да
је Одјељење сагласно вођењу овог поступка,
да је у поступку ради одређивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта, коју је
власник изграђене зграде дужан уплатити за
купљено земљиште, закључком бр. 21.21/47534/10 од 20.08.2010.године о одређивању
вјештака грађевинске струке одређен стални
судски вјештак Миња Радовић из Зворника,
да подносилaц захтјева и Кабинет Начелника
општине Зворник, нису ставили примједбу за
ангажовање вјештака грађевинске струке
Радовић Миње у циљу утврђивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта које је
предмет овог поступка,
да је Правобранилаштво РС - Сједиште
замјеника у Бијељини у свом мишљењу, број
У-222/10 од 19.07.2010. године, истакло да се
у овом предмету има поступити у складу са
чланом 47. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске.
Стални судски вјештак грађевинске струке Радовић
Миња, грађевински инжењер извршио је процјену
тржишне вриједности грађевинског земљишта и
установио у свом налазу да цијена 1м2, у зони у којој је
изграђена зграда подносилаца захтјева износи 3,00 КМ,
У току поступка налаз вјештака тј. процјена тржишне
вриједности земљишта достављена је како подносиоцу
захтјева тако и Кабинету Начелника општине Зворник и
на исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака орган је стао на
становиште да је исти објективан и непристрасан те
обзиром на чињеницу да се вјештак руководио
чињеницом да се парцела налази у насељу Економија
које је изграђено на додјељеним плацевима избјеглом и
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расељеном становништву, да је насеље удаљено од
Каракаја око два километра, да се налази поред
магистралног пута на удаљености од 750 м, да је иста
насипана од стране власника зграде, да је средствима
грађана
изграђена
електрична,
водоводна,
канализациона и телефонска инсталација, орган је и
прихватио налаз и мишљење вјештака о тржишној
вриједности грађевинског земљишта које је предмет
овог поступка.
На темељу предњег у поступку одлучивања по овој
правној ствари стало се на становиште да је престало
право својине ранијим сувласницима на предметном
земљишту јер су исти према доступним подацима ово
земљиште напустили а исто су користила државна
предузећа у пољопривредне сврхе неометано све до
уласка у посјед бесправног градитеља.
Обзиром на чињеницу да се ради о земљишту које је
више од шездесет година у фактичком посједу и
власништву Државе а да се не зна прави власник то се
стало на становиште да је ранијим сувласницима
престало право својине.
Имајући у виду чињеницу да на основу постојеће
документације Службе катастра није са сигурношћу
утврђено на који начин тј.по ком правном основу је
дошло до депоседирања ранијим сувласницима на
овом земљишту то се стало на становиште да у случају
евентуално насталих обавеза исте преузме Општина
Зворник а то из разлога што је установљено да се ради
о грађевинском земљишту којим сходно одредбама
члана 7. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске управља и располаже Општина Зворник.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
изведене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
купљено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о земљишту Државне имовине
којим управља и располаже Скупштина општине
Зворник.
У току поступка такође је утврђено да некретнина која
је предмет овог поступка прије градње породично
стамбене зграде подносиоца захтјева није била
приведена трајној намјени.
Такође у току поступка утврђено је да је градитељ
породично стамбене зграде неометано од било кога
започео и у потпуности завршио изградњу зграде,
прије ступања на снагу Закона о грађевинском
земљишту, без права коришћења земљишта ради
грађења као и више њигових комшија да је у мирном
посједу предметног земљишта скоро десет година.
Трошкови из тачке 6. диспозитива овог рјешења и
падају на терет подносиоца захтјева одређени су
сходно одредбама члана 106. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике
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Српске број: 13/02) и исти се односе на путне трошкове
службених лица тј. коришћење службеног аутомобила,
трошкова увиђаја на земљишту које је предмет поступка
и исти се имају уплатити одмах по правоснажности
рјешења а најкасније до поступка укњижбе истог у
јавним регистрима о некретнинама.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву .
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана након
достављања рјешења. Тужба се подноси непосредно
Суду у два примјерка.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-95/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. и 2. Закона о грађевинском
земљишту РС („Службени гласник Републике Српске“,
број: 112/06) и члана 11, 26. и 43. Статута општине
Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник
општине Зворник“, број: 3/10), рјешавајући у предмету
утврђивања права власништва на грађевинском
земљишту у државној својини на коме је изграђен
објекат без права коришћења земљишта ради грађења,
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
09.11.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Лазаревић (Ратка) Раденкa из
Зворника-Улице бб. са 1/1 дијела као бесправном
градитељу породично стамбене зграде у смислу члана
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске означеном као:
к.ч. бр. 525/15 зв.“ Улице“, њива у површини
од 400 м²,уписана у зк. ул.бр.24 к.о. Челопек
са правом власништва
Општенародна
имовина са 1/1, орган управљања ЗЗ Зворник
са 1/1, по старом катастарском операту, коме
по новом катастарском операту одговара
земљиште:
к.ч. бр. 2776/7 зв. „Улице“ шума 3. класе у
површини од 400 м², уписана у пл. бр.77 к.о.
Челопек као посјед ДС:АД“Агропром“ Зворник
1/1, на коме је градитељ саградио породичну
стамбену зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за тржишну вриједност земљиштa из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 1.200,00
КМ у корист Општине Зворник на жиро рачун бр. 554012-00000004-15, код Павловић банке у року од 15
(петнаест) дана од дана правоснажности истог.
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3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Трошкови поступка одређују се у износу од 180,00
КМ. и исте је дужан уплатити Лазаревић (Ратка)
Раденко из Улица одмах по правоснажности овог
рјешења на рачун Републичке управе за геодетске и
имовинско правне послове Бања Лука број:
5550070022517643 са позивом на број 21-21-ИПП.
5. Након правоснажности овог рјешења, достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења, достављању
доказа о регулисању пореза на промет и доказа о
уплати накнаде на име трошкова поступка одређених
тачком 4. диспозитива овог рјешења, Земљишно
књижно одјељење Основног суда у Зворник извршиће
укњижбу права власништва а Републичка управа за
геодетске и имовинско правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Зворник, извршиће упис права
посједа у корист Лазаревић (Ратка) Раденка са 1/1
дијела уз истовремено брисање раније извршених
уписа.
6. Овим рјешењем одређује се брисање забиљежбе
управљања у корист ЗЗ Зворник.
7. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
О б р а з л о ж е њ е
Захтјевом од 05.07.2010. године, Лазаревић (Ратка)
Раденко из Зворника-Улице бб. затражио је да му се
на основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске, утврди право власништва
на земљишту означеном као к.п. бр. 2776/7 зв.“Улице“
шума 3. класе у површини од 400м2, уписана у пл. бр.
77 к.о. Челопек на име ДС:АД“Агропром“ Зворник са 1/1
дијела по новом катастарском операту, коме по старом
катастарском операту одговара к.ч. бр. 525/15
зв.“Улице“ њива у површини од 400м2, уписана у зк. ул.
бр. 24 к.о. Челопек са правом власништва
Општенародна имовина са 1/1 орган управљања
Земљорадничка задруга Зворник са 1/1 на коме је
изградио породично стамбену зграду без права
коришћења земљишта ради грађења.
Уз захтјев је приложио :
копију катастарског плана
земљишно-књижни изводак
копију накнадне урбанистичке сагласности,
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење
Општине
Зворник,
мишљење
Правобранилаштва РС-Сједиште замјеника у Бијељини,
процјена тржишне вриједности земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења сталног судског вјештака
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грађевинске струке, пуномоћни корисника земљишта и
одржана је јавна расправа на лицу мјеста 30.08.2010.
године о којој је сачињен записник. Јавној расправи су
приступили подносилац захтјева, вјештак геодетске
струке и службено лице органа водитеља поступка,
истој се није одазвао представник АД “Агропром“
Зворник, а писаним поднеском бр. 29/10 од 30.08.2010.
године истакнуто је да расправи не жели приступити
због економичности поступка, па се противе
легализацији бесправно изграђених објекта у насељу
Улице из разлога што је ријешењима СО-е Зворник
изузето земљиште уз накнаду која до дана данашњег
није исплаћена.
Увидом у записник са јавне расправе и друге исправе
које су прибављене утврђено је слиједеће чињенично
стање:
да је предмет поступка изграђено грађевинско
земљиште које је поближе описано у тачки 1.
диспозитива овог рјешења на коме је уписано
право власништва Општенародна имовина
са 1/1, орган управљања Земљорадничка
задруга Зворник у дијелу 1/1.
да је породчно стамбену зграду подносилац
захтјева изградио неометано од било кога
прије ступања на снагу Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске, без права
коришћења земљишта ради грађења као и да
је у мирном посједу земљишта,
да је Одјељење за просторно уређење
Административне службе општине Зворник
својим актом бр. 04-475-72/10 од 12.07.2010.
године, доставило податке да се за предметно
земљиште на локацији насеља „Улице“Жестик гдје су изграђене породично стамбене
зграде избјеглих и расељених лица, може
накнадно издати одобрење за грађење уз
претходно ријешене имовинско правне
односе, и да је Одјељење сагласно вођењу
овог поступка,
да је за предметно подручје донешен „План
парцелације“ насеље Улице („Службени
гласник Општине Зворник“ број: 12/05), да се
катастарска парцела може формирати тако да
обухвата катастарску парцелу означену као кч.
бр. 2776/7 к.о. Челопек у свом облику и
површини по новом катастарском операту и да
земљиште има статус градског грађевинског
земљишта,
да је Правобранилаштво Републике СрпскеСједиште замјеника у Бијељини у свом
мишљењу, број У-230/10 од 21.07.2010.
године, истакло да се у овом предмету има
поступити у складу са чланом 47. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске,
да је у поступку одређивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта, коју је
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власник изграђене породично стамбене зграде
дужан платити за додијељено земљиште,
закључком бр. 21.21/475-38/10 од 16.08.2010
године о одређивању вјештака грађевинске
струке, одређен стални судски вјештак
грађевинске струке Миња Радовић
из
Зворника,
да подносилац захтјева и Општина Зворник
нису ставили примједбу на одређивање
вјештака грађевинске струке Миња Радовић
за процјену тржишне вриједности грађевинског
земљишта,
да је стални судски вјештак грађевинске
струке извршио
процјену тржишне
вриједности грађевинског земљишта и
установио у свом налазу да цијена 1м2, у зони
у којој је саграђена породично стамбена
зграда подносиоца захтјева износи 3,00 КМ,
да је налаз вјештака грађевинске струке тј.
процјена тржишне вриједности грађевинског
земљишта достављен подносиоцу захтјева
и Кабинету Начелника Општине Зворник и
на исти нису стављене примједбе.
да је по захтјеву АД“Агропром“ из Зворника ,
Подручна јединица Зворник водила поступак
одређивања накнаде за изузето грађевинско
земљиште на локацији насеља „Улице“ који је
одбијен не правоснажним рјешењем овог
органа а предмет по жалби на одлучивању код
Републичке управе за геодетске и имовинско
правне послове Бања Лука.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске
струке орган је стао на становиште да је исти
објективан и непристрасан и да се вјештак руководио
чињеницом
да је насеље Улице изграђено на
додијељеним парцелама избјеглом и расељеном
становништву, удаљена од пута за Челопек, од
Каракаја удаљена око 1-2 км. и да на поменутој
локацији тј. насељу прије започињања изградње
породично стамбених зграда није била изравната кад
је градитељ почео да гради кућу, да је морао насипати
и скидати земљу да би је изравњао и уредио за градњу,
да нису били изграђени путеви, инсталције водовода,
канализације, електро инсталације и друго те је и
прихватила налаз и мишљење вјештака о тржишној
вриједности грађевинског земљишта које је предмет
овог поступка.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку
закључено је да су у
конкретном случају испуњени услови за примјену члана
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о грађевинском земљишту које је
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Општенародна имовина и да истим у складу са
одредбама члана 7. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске располаже Општина Зворник.
Трошкови из тачке 4. диспозитива овог рјешења и
падају на терет подносиоца захтјева одређени су
сходно одредбама члана 106. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике
Српске број: 13/02) и исти се односе на путне трошкове
службених лица тј. коришћење службеног аутомобила,
трошкова увиђаја на земљишту које је предмет поступка
и исти се имају уплатити одмах по правоснажности
рјешења а најкасније до поступка укњижбе истог у
јавним регистрима о некретнинама.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од
достављања истог.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-89/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. и 2. Закона о грађевинском
земљишту РС („Службени гласник Републике Српске“,
број: 112/06) и члана 11, 26. и 43. Статута општине
Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник
општине Зворник“, број: 3/10), рјешавајући у предмету
утврђивања права власништва на грађевинском
земљишту у државној својини на коме је изграђен
објекат без права коришћења земљишта ради грађења,
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
09.11.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на градском
грађевинском земљишту у корист Mихајловић (Ђорђа)
Благоја из Шћемлије, са 1/1 дијела као бесправног
градитеља помоћног објекта у смислу члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту РС означеном као:
к.ч. бр. 2340/17 зв.“ Палучак “воћњак у
површини од 132 м², и кч. бр. 2340/18
зв.“Палучак“ шума у површини од 90м2
уписане зк.ул.бр. 300 к.о. Зворник са правом
власништва у корист Општенародне имовине
са 1/1, без терета по старом катастарском
операту а по новом односи се на земљиште:
к.ч. бр. 8101/7 зв. „Палучак “ воћњак 4 класе у
површини од 132м2, и к.ч. бр. 8100/3 „Палучак“
шума 4 класе у површини од 90 м², уписана у
пл. бр. 323 к.о. Зворник као посјед ДССкупштина општине Зворник са 1/1 дијела, на
коме је градитељ помоћног објеката
бесправно изградио поменуту зграду.
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2. Стицалац права власништва дужан је уплатити
накнаду за земљиште из тачке 1. диспозитива овог
рјешења у укупном износу од 666,00 КМ у корист
Буџета Општине Зворник на жиро рачун бр. 555-00600001655-94, шифра 119. врста прихода 721223 код
Нове банке Зворник у року од 15(петнаест) дана од
дана правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Трошкови поступка одређују се у износу од 180,00
КМ. и исте је дужан уплатити Михајловић Благоје из
Шћемлије одмах по правоснажности овог рјешења на
рачун Републичке управе за геодетске и имовинско
правне послове Бања Лука број: 5550070022517643 са
позивом на број 21-21-ИПП.
5. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
6. Након правоснажности овог рјешења, достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења, достављању
доказа о регулисању пореза на промет и доказа о
уплати накнаде на име трошкова поступка одређених
тачком шест диспозитива овог рјешења, Земљишно
књижно одјељење Основног суда у Зворник извршиће
укњижбу права власништва Републичка управа за
геодетске и имовинско правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Зворник, извршиће упис права
посједа у корист Михајловић (Ђорђа) Благоје са 1/1
дијела уз истовремено брисање раније извршених
уписа.
О б р а з л о ж е њ е
Захтјевом од 06.02.2010. године, Михајловић (Ђорђа)
Благоје из Шћемлије затражио је да му се на основу
члана 47. став 1. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске утврди право власништва на
земљишту државне имовине описаном у тачки 1.
диспозитива овог рјешења, на коме је изградио помоћни
објекат без права коришћења земљишта ради грађења.
Уз захтјев приложена је документација и то:
копија катастарског плана,
земљишно-књижни изводак,
копија рјешења о накнадној урбанистичкој
сагласности.
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење бр. 04-475-56/10 од 15.07.2010. године,
мишљење Правобранилаштва Републике Српске,
Сједиште замјеника у Бијељини број: У245/10 од
04.08.2010. године, путем сталног судског вјештака
грађевинске струке Миње Радовића из Зворника,
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извршена је процјена тржишне вриједности земљишта
из тачке 1. овог рјешења и утврђено је:
да је извршен увиђај и расправа на лицу
мјеста уз учешће подносиоца захтјева,
геометра и службених лица дана 18.08.2010.
године ради рјешавања ове правне ствари о
чему је сачињен записник,
да је предмет поступка изграђено грађевинско
земљиште Општенародне имовине поближе
описано у тачки 1. диспозитива овог рјешења
на коме је укњижено право власништва у
корист Општенародне имовине са 1/1,
да је градња помоћног објекта започео 1987
године, а окончана у ратномпериоду прије
ступања на снагу Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске,
да је Одјељење за просторно уређење
Административне службе општине Зворник
својим актом бр. 04-475-56/10 од 15.07.2010.
године доставило податке да се за предметно
земљиште на локацији насеље Шћемлија гдје
су изграђени објекти може накнадно издати
одобрење за грађење уз претходно ријешене
имовинско правне односе,
да урбанистичким план “Зворник 2020“ не
садржи план парцелације али грађевинска
парцела се може формирати тако да обухвата
катастарску парцелу у свом облику и
површини по новом катастарском операту
одређену рјешењем број: 04-364-43/09 од
21.04.2010 године,
да је у поступку ради одређивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта, коју је
власник изграђене помоћне зграде дужан
уплатити за купљено земљиште, закључком
бр. 21.21/475-2710 од 18.08.2010.године о
одређивању вјештака грађевинске струке
одређен стални судски вјештак Радовић
Миња из Зворника,
да подносилaц захтјева и Кабинет Начелника
општине Зворник, нису ставили примједбу за
ангажовање вјештака грађевинске струке
Радовић Миње у циљу утврђивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта које је
предмет овог поступка,
да је Правобранилаштво Републике СрпскеСједиште замјеника у Бијељини у свом
мишљењу, број У-245/10 од 04.08.2010.
године, истакло да се у овом предмету има
поступити у складу са чланом 47. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске.
Стални судски вјештак грађевинске струке Радовић
Миња, грађевински инжењер извршио је процјену
тржишне вриједности грађевинског земљишта и
установио у свом налазу да цијена 1м2, у зони у којој је
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изграђена помоћна зграда подносиоца захтјева износи
3,00 КМ,
У току поступка налаз вјештака тј. процјена тржишне
вриједности земљишта достављена је како подносиоцу
захтјева тако и Кабинету Начелника општине Зворник и
на исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака орган је стао на
становиште да је исти објективан и непристрасан те
обзиром на чињеницу да се вјештак руководио
чињеницом да се парцела налази у насељу „Шћемлија“,
да је удаљена од сеоског пута око 50м., да се налази
на брдовитом терену, парцеле су неправилног облика и
на њима је изграђен помоћни објекат, да би изградио
помоћни објекат морао је да искрчи шуму, да врши
ископ у брдовитом терену и да дијелом изврши
насипање терена да би изравњао и уредио за градњу,
што је изискивало већа новчана средства у припреми
земљишта изравнању плаца за изградњу помоћни
објеката, да је средствима грађана уз помоћ општине
Зворник
изграђена
електрична,
водоводна,
канализациона и телефонска инсталација, орган је и
прихватио налаз и мишљење вјештака о тржишној
вриједности грађевинског земљишта које је предмет
овог поступка.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
изведене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
купљено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о земљишту Општенародне
имовине којим управља и располаже Скупштина
општине Зворник.
У току поступка такође је утврђено да некретнине које
су предмет овог поступка прије градње помоћног
објеката подносиоца захтјева није била приведена
трајној намјени. Такође у току поступка утврђено је да
је градитељ помоћног објеката неометано од било
кога започео и у потпуности завршио изградњу
помоћног објекта, прије ступања на снагу Закона о
грађевинском земљишту, без права коришћења
земљишта ради грађења као и више њихових комшија а
статус земљишта кроз уписе права у катастру и
грунтовници практично идентичан тако да је у мирном
посједу предметног земљишта.
Трошкови из тачке 6. диспозитива овог рјешења и
падају на терет подносиоца захтјева одређени су
сходно одредбама члана 106. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике
Српске број: 13/02) и исти се односе на путне трошкове
службених лица тј. коришћење службеног аутомобила,
дневница водитеља поступка и других лица која
обављају поједине радње у поступку а запослени су у
овој Управи и трошкова увиђаја на земљишту које је
предмет поступка и исти се имају уплатити одмах по
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правоснажности рјешења а најкасније до поступка
укњижбе истог у јавним регистрима о некретнинама.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву .
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана након
достављања рјешења. Тужба се подноси непосредно
Суду у два примјерка.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-88/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. и 2. Закона о грађевинском
земљишту РС („Службени гласник Републике Српске“,
број: 112/06) и члана 11, 26. и 43. Статута општине
Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник
општине Зворник“, број: 3/10), рјешавајући у предмету
утврђивања права власништва на грађевинском
земљишту у државној својини на коме је изграђен
објекат без права коришћења земљишта ради грађења,
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
09.11.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Тришић (Милана) Радомира из
Каракаја, насеље Економија, са 1/1 дијела као
бесправном градитељу породично стамбене зграде у
смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске означеном као:
к.ч. бр. 3080/3 зв.“ „Економија “њива у
површини од 558 м², уписана зк.ул.бр. 3387
к.о. Зворник са правом власништва у корист
Бороговац рођ. Шахинпашић Емине са 1/1 без
терета по старом катастарском операту а по
новом односи се на земљиште:
к.ч. бр. 5179/296 зв. „Економија “ њива 2 класе
у површини од 558 м², уписана у пл. бр. 323
к.о. Зворник као посјед ДС - Скупштина
општине Зворник са 1/1 дијела, на коме је
градитељ породично стамбене зграде
бесправно изградио поменуту зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је уплатити
накнаду за земљиште из тачке 1.диспозитива овог
рјешења у укупном износу од 1.674 КМ у корист Буџета
Општине Зворник на жиро рачун бр. 555-006-0000165594, шифра 119. врста прихода 721223 код Нове банке
Зворник у року од 15(петнест) дана од дана
правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (ренте) и нaкнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
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члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Власнику Бороговац рођ. Шахинпашић Емини у
дијелу од 1/1 престаје право власништва на некретнини
старог операта означеној као кч.бр. 3080/3
зв.“Економија“ њива у површини од 558м², уписана у зк.
ул. 3387 к.о. Зворник што се односи на земљиште новог
операта кч. бр. 5179/296 зв.“Економија „ њива 2. класе у
површини од 558м2. уписана у пл. бр. 323 к.о. Зворник
као посјед ДС Скупштина општине Зворник са 1/1
дијела.
5. Евентуално настала потраживања ранијих власника
на земљишту из тачке 4. диспозитива овог рјешења у
цјелости ће сносити буџет Општине Зворник.
6. Након правоснажности овог рјешења и достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. овог рјешења Основни суд у Зворнику,
Земљишно-књижно одјељење извршиће
укњижбу
права власништва а Подручна јединица Републичке
управе за геодетске и имовинско правне послове у
Зворнику извршиће упис права посједа у корист
Тришић (Милана) Радомира из Каракаја насеље
Економија са 1/1 дијела уз истовремено брисање
раније извршених уписа.
7. Ово рјешење је коначно у управном поступку.

-

-

-

-

О б р а з л о ж е њ е
Захтјевом од 03.12.2009. године, Тришић (Милана)
Радомир из Каракаја насеље Економија затражио је
да му се на основу члана 47. став 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске утврди
право власништва на земљишту државне имовине
описаном у тачки 1. овог рјешења, на коме је изградио
породично стамбену зграду без права коришћења
земљишта ради грађења.
Уз захтјев приложена је документација и то:
копија катастарског плана,
земљишно-књижни изводак,
копија рјешења о накнадној урбанистичкој
сагласности.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење бр. 04-475-165/09 од 14.12.2009. године и
мишљење Правобранилаштва Републике Српске
Сједиште замјеникау Бијељини број:М-98/09од
12.11.2009 године ранијем власнику предметног
земљишта постављен је за привременог заступника
Јанко Николић
адвокат из Зворника закључком
Подручне јединице број: 21.21/475-51/09 од 28.04.2010
године, путем сталног судског вјештака грађевинске
струке Радовић Миње из Зворника, извршена је
процјена тржишне вриједности земљишта из тачке 1.
овог рјешења и утврђено је:
да је у поступку који је претходио доношењу
овог рјешења извршен увиђај на лицу мјеста
уз учешће подносиоца захтјева, геометра,

-

-

-

-
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привременог заступника књижног власника
предметног земљишта и службених лица дана
28.06. 2010. године ради рјешавања ове
правне ствари о чему је сачињен записник,
да је предмет поступка изграђено грађевинско
земљиште државне имовине поближе описано
у тачки 1. диспозитива овог рјешења на коме
је укњижено право власништва у корист
Бороговац рођ.Шахинпашић Емине.
да је на основу усмене расправе приложене
документације, идентификације земљишта на
лицу мјеста и увида у катастарске планове и
операт установљено да је пописним катастром
од 1948. године предметно земљиште
евидентирано као посједник Државни воћни
расадник Зворник,
да привремени заступник ранијјег власника
неприговара вођењу поступка а да предлаже
да Општина Зворник
преузме обевезу
заштите од евикције тј. измирења евентуално
насталих обавеза према ранијем свласнику
предметног земљишта,
да је Правобранилаштво Републике Српске
Сједиште замјеника у Бијељини својим
мишљењем бр. М-98/09 од 12.11.2009.године,
предложило овој Подручној јединици да у
поступку признавања права својине по
захтјеву бесправног градитеља расправи
имовинско-правне односе раније уписаног
власника на предметном земљишту,
да је градња зграде започета 2005 године а
иста изграђена 2006 године када је и
стављена у функцију и да је предметно
земљиште
додјељено
без
накнаде
подносиоцу захтјева,
да је Одјељење за просторно уређење
Административне службе општине Зворник
својим актом бр. 04-475-165/09 од 10.12.2009.
године доставило податке да се за предметно
земљиште на локацији насеље „Економија“
гдје су изграђени објекти избјеглих и
расељених лица може накнадно издати
одобрење за грађење уз претходно ријешене
имовинско правне односе,
да се земљиште налази у ужем урбаном
подручју града Зворника,да има статус
градског грађевинског земљишта, да је за
наведено подручје насеља „Економија“
донешен план парцелације („Сл.гласник
општине Зворник бр. 11/05) и да грађевинску
парцелу чини земљиште из тачке 1. овог
рјешења а према Изводу у прилогу акта и да
је Одјељење сагласно вођењу овог поступка,
да је у поступку ради одређивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта, коју је
власник изграђене зграде дужан уплатити за
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купљено земљиште, закључком бр. 21.21/47551/10 од 09.04.2010.године о одређивању
вјештака грађевинске струке одређен стални
судски вјештак Миња Радовић из Зворника,
да подносилaц захтјева и Кабинет Начелника
општине Зворник, нису ставили примједбу за
ангажовање вјештака грађевинске струке
Радовић Миње у циљу утврђивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта које је
предмет овог поступка,
да је Правобранилаштво Републике СрпскеСједиште замјеника у Бијељини у свом
мишљењу, број М-98/09 од 12.11.2009. године,
истакло да се у овом предмету има поступити
у складу са чланом 47. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
Стални судски вјештак грађевинске струке Радовић
Миња, грађевински инжењер извршио је процјену
тржишне вриједности грађевинског земљишта и
установио у свом налазу да цијена 1м2, у зони у којој је
изграђена зграда подносилаца захтјева износи 3,00 КМ,
У току поступка налаз вјештака тј. процјена тржишне
вриједности земљишта достављена је како подносиоцу
захтјева тако и Кабинету Начелника општине Зворник и
на исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака орган је стао на
становиште да је исти објективан и непристрасан те
обзиром на чињеницу да се вјештак руководио
чињеницом да се парцела налази у насељу Економија
које је изграђено на додјељеним плацевима избјеглом и
расељеном становништву, да је насеље удаљено од
Каракаја око два километра, да се налази поред
магистралног пута на удаљености од 800 м, да је иста
насипана од стране власника зграде, да је средствима
грађана
изграђена
електрична,
водоводна,
канализациона и телефонска инсталација, орган је и
прихватио налаз и мишљење вјештака о тржишној
вриједности грађевинског земљишта које је предмет
овог поступка.
На темељу предњег у поступку овлучивања по овој
правној ствари стало се на становиште да је престало
право својине ранијем
власнику на предметном
земљишту јер је иста према доступним подацима ово
земљиште напустили а исто су користила државна
предузећа у пољопривредне сврхе неометано све до
уласка у посјед бесправног градитеља.
Обзиром на чињеницу да се ради о земљишту које је
четрдесет година у фактичком посједу и власништву
Државе а да се не зна прави власник то се стало на
становиште да је ранијим сувласницима престало право
својине.
Имајући у виду чињеницу да на основу постојеће
документације Службе катастра није са сигурношћу
утврђено на који начин тј.по ком правном основу је
дошло до депоседирања ранијег власника на овом
земљишту то се стало на становиште да у случају
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евентуално насталих обавеза исте преузме Општина
Зворник а то из разлога што је установљено да се ради
о грађевинском земљишту којим сходно одредбама
члана 7. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске управља и располаже Општина Зворник.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
изведене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
купљено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о земљишту Државне имовине
којим управља и располаже Скупштина општине
Зворник.
У току поступка такође је утврђено да некретнина која
је предмет овог поступка прије градње породично
стамбене зграде подносиоца захтјева није била
приведена трајној намјени.
Такође у току поступка утврђено је да је градитељ
породично стамбене зграде неометано од било кога
започео и у потпуности завршиле изградњу зграде,
прије ступања на снагу Закона о грађевинском
земљишту, без права коришћења земљишта ради
грађења као и више њигових комшија да су у мирном
посједу предметног земљишта више од пет година.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву .
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана након
достављања рјешења. Тужба се подноси непосредно
Суду у два примјерка.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-90/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. и 2. Закона о грађевинском
земљишту РС („Службени гласник Републике Српске“,
број: 112/06) и члана 11, 26. и 43. Статута општине
Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник
општине Зворник“, број: 3/10), рјешавајући у предмету
утврђивања права власништва на грађевинском
земљишту у државној својини на коме је изграђен
објекат без права коришћења земљишта ради грађења,
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
09.11.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Тришић (Радомира) Ведрана из
Каракаја, насеље Економија, са 1/1 дијела као
бесправном градитељу породично стамбене зграде у
смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске означеном као:
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к.ч. бр. 3080/2 зв.“ „Економија “њива у
површини од 628 м², уписана зк.ул.бр. 3387
к.о. Зворник са правом власништва у корист
Бороговац рођ. Шахинпашић Емине са 1/1 без
терета по старом катастарском операту а по
новом односи се на земљиште:
к.ч. бр. 5179/295 зв. „Економија “ њива 2 класе
у површини од 628 м², уписана у пл. бр. 323
к.о. Зворник као посјед ДС -Скупштина
општине Зворник са 1/1 дијела , на коме је
градитељ породично стамбене зграде
бесправно изградио поменуту зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је уплатити
накнаду за земљиште из тачке 1. диспозитива овог
рјешења у укупном износу од 1.884,00 КМ у корист
Буџета Општине Зворник на жиро рачун бр. 555-00600001655-94, шифра 119. врста прихода 721223 код
Нове банке Зворник у року од 15(петнаест) дана од
дана правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Власнику Бороговац рођ. Шахинпашић Емини у
дијелу од 1/1 престаје право власништва на некретнини
старог операта означеној као кч.бр. 3080/2
зв.“Економија“ њива у површини од 628м², уписана у зк.
ул. 3387 к.о. Зворник што се односи на земљиште новог
операта кч. бр. 5179/295 зв.“Економија „ њива 2. класе у
површини од 628м2. уписана у пл. бр. 323 к.о. Зворник
као посјед ДС СО Зворник са 1/1 дијела.
5. Евентуално настала потраживања ранијих власника
на земљишту из тачке 4. диспозитива овог рјешења у
цјелости ће сносити буџет Општине Зворник.
6. Трошкови поступка одређују се у износу од 180,00
КМ. и исте је дужан уплатити Тришић (Радомира)
Ведран из Каракаја насеље Економија одмах по
правоснажности овог рјешења на рачун Републичке
управе за геодетске и имовинско правне послове БЛ.
7. Након правоснажности овог рјешења, достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења, достављању
доказа о регулисању пореза на промет и доказа о
уплати накнаде на име трошкова поступка одређених
тачком 4. диспозитива овог рјешења, Земљишно
књижно одјељење Основног суда у Зворник извршиће
укњижбу права власништва а Републичка управа за
геодетске и имовинско правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Зворник, извршиће упис права
посједа у корист Тришић (Радомира) Ведрана са 1/1
дијела уз истовремено брисање раније извршених
уписа.
8. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
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О б р а з л о ж е њ е
Захтјевом од 21.06.2010. године, Тришић (Радомира
Ведран из Каракаја насеље Економија затражиo је да
му се на основу члана 47. став 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске утврди
право власништва на земљишту државне имовине
описаном у тачки 1. овог рјешења, на коме је изградио
породично стамбену зграду без права коришћења
земљишта ради грађења.
Уз захтјев приложена је документација и то:
препис посједовног листа,
копија катастарског плана,
земљишно-књижни изводак,
копија рјешења о накнадној урбанистичкој
сагласности.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење бр. 04-475-65/10 од 29.06.2010. године и
мишљење Правобранилаштва Републике Српске
Сједиште замјеникау Бијељини број: У-210/10 од
19.07.2010 године ранијем власнику предметног
земљишта постављен је за привременог заступника
Лазаревић Радивоје, адвокат из Зворника закључком
Подручне јединице број: 21.21/475-32/10 од 04.08.2010
године, путем сталног судског вјештака грађевинске
струке Радовић Миње из Зворника, извршена је
процјена тржишне вриједности земљишта из тачке 1.
овог рјешења и утврђено је:
да је у поступку који је претходио доношењу
овог рјешења извршен увиђај на лицу мјеста
уз учешће подносиоца захтјева, геометра,
привременог заступника књижног власника
предметног земљишта и службених лица дана
26.08.2010. године ради рјешавања ове
правне ствари о чему је сачињен записник,
да је предмет поступка изграђено грађевинско
земљиште
државне имовине поближе
описано у тачки 1. диспозитива овог рјешења
на коме је укњижено право власништва у
корист Бороговац рођ.Шахинпашић Емине.
да је на основу усмене расправе приложене
документације, идентификације земљишта на
лицу мјеста и увида у катастарске планове и
операт установљено да је пописним катастром
од 1948 године предметно земљиште
евидентирано као посједник Државни воћни
расадник Зворник,
да привремени заступник ранијјег власника
неприговара вођењу поступка а да предлаже
да Општина Зворник
преузме обевезу
заштите од евикције тј. измирења евентуално
насталих обавеза према ранијем свласнику
предметног земљишта,
да је Правобранилаштво Републике Српске
Сједиште замјеника у Бијељини својим
мишљењем бр. У-210/10 од 19.07.2010.године,
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предложило овој Подручној јединици да у
поступку признавања права својине по
захтјеву бесправног градитеља расправи
имовинско-правне односе раније уписаног
власника на предметном земљишт
да је зграда изграђена 2006 године када је и
стављена у функцију и да је предметно
земљиште
додјељено
без
накнаде
подносиоцу захтјева, рјешењем Извршног
одбора СО Зворник које је стављено ван
снаге,
да је Одјељење за просторно уређење
Административне службе општине Зворник
својим актом бр. 04-475-65/09 од 29.06.2010.
године доставило податке да се за предметно
земљиште на локацији насеље „Економија“
гдје су изграђени објекти избјеглих и
расељених лица може накнадно издати
одобрење за грађење уз претходно ријешене
имовинско правне односе,
да се земљиште налази у ужем урбаном
подручју града Зворника,да има статус
градског грађевинског земљишта, да је за
наведено подручје насеља „Економија“
донешен план парцелације („Сл.гласник
општине Зворник бр. 11/05) и да грађевинску
парцелу чини земљиште из тачке 1. овог
рјешења а према Изводу у прилогу акта и да
је Одјељење сагласно вођењу овог поступка,
да је у поступку ради одређивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта, коју је
власник изграђене зграде дужан уплатити за
купљено земљиште, закључком бр. 21.21/47532/10 од 26.08.2010.године о одређивању
вјештака грађевинске струке одређен стални
судски вјештак Миња Радовић из Зворника,
да подносилaц захтјева и Кабинет Начелника
општине Зворник, нису ставили примједбу за
ангажовање вјештака грађевинске струке
Радовић Миње у циљу утврђивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта које је
предмет овог поступка,
да је Правобранилаштво Републике СрпскеСједиште замјеника у Бијељини у свом
мишљењу, број У-210/10 од 19.07.2010.
године, истакло да се у овом предмету има
поступити у складу са чланом 47. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске.
Стални судски вјештак грађевинске струке Радовић
Миња, грађевински инжењер извршио је процјену
тржишне вриједности грађевинског земљишта и
установио у свом налазу да цијена 1м2, у зони у којој је
изграђена зграда подносилаца захтјева износи 3,00 КМ,
У току поступка налаз вјештака тј. процјена тржишне
вриједности земљишта достављена је како подносиоцу
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захтјева тако и Кабинету Начелника општине Зворник и
на исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака орган је стао на
становиште да је исти објективан и непристрасан те
обзиром на чињеницу да се вјештак руководио
чињеницом да се парцела налази у насељу Економија
које је изграђено на додјељеним плацевима избјеглом и
расељеном становништву, да је насеље удаљено од
Каракаја око два километра, да се налази поред
магистралног пута на удаљености од 800 м, да је иста
насипана од стране власниkа зграде, да је средствима
грађана
изграђена
електрична,
водоводна,
канализациона и телефонска инсталација, орган је и
прихватио налаз и мишљење вјештака о тржишној
вриједности грађевинског земљишта које је предмет
овог поступка.
На темељу предњег у поступку овлучивања по овој
правној ствари стало се на становиште да је престало
право својине ранијем
власнику на предметном
земљишту јер је иста према доступним подацима ово
земљиште напустили а исто су користила државна
предузећа у пољопривредне сврхе неометано све до
уласка у посјед бесправног градитеља.
Обзиром на чињеницу да се ради о земљишту које је
више од шездесет година у фактичком посједу и
власништву Државе а да се незна прави власник то се
стало на становиште да је ранијим сувласницима
престало право својине.
Имајући у виду чињеницу да на основу постојеће
документације Службе катастра није са сигурношћу
утврђено на који начин тј.по ком правном основу је
дошло до депоседирања ранијег власника на овом
земљишту то се стало на становиште да у случају
евентуално насталих обавеза исте преузме Општина
Зворник а то из разлога што је установљено да се ради
о грађевинском земљишту којим сходно одредбама
члана 7. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске управља и располаже Општина Зворник.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
изведене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
купљено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о земљишту Државне имовине
којим управља и располаже Скупштина општине
Зворник.
У току поступка такође је утврђено да некретнина која
је предмет овог поступка прије градње породично
стамбене зграде подносиоца захтјева није била
приведена трајној намјени.
Такође у току поступка утврђено је да је градитељ
породично стамбене зграде неометано од било кога
започео и у потпуности завршиo изградњу зграде,
прије ступања на снагу Закона о грађевинском
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земљишту, без права коришћења земљишта ради
грађења као и више њигових комшија да je у мирном
посједу предметног земљишта више од пет година.
Трошкови из тачке 6. диспозитива овог рјешења и
падају на терет подносиоца захтјева одређени су
сходно одредбама члана 106. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике
Српске број: 13/02) и исти се односе на путне трошкове
службених лица тј. коришћење службеног аутомобила,
трошкова увиђаја на земљишту које је предмет поступка
и исти се имају уплатити одмах по правоснажности
рјешења а најкасније до поступка укњижбе истог у
јавним регистрима о некретнинама.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана након
достављања рјешења. Тужба се подноси непосредно
Суду у два примјерка.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-97/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. и 2. Закона о грађевинском
земљишту РС („Службени гласник Републике Српске“,
број: 112/06) и члана 11, 26. и 43. Статута општине
Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник
општине Зворник“, број: 3/10), рјешавајући у предмету
утврђивања права власништва на грађевинском
земљишту у државној својини на коме је изграђен
објекат без права коришћења земљишта ради грађења,
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
09.11.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Тришић (Радомира) Милана из
Каракаја, насеље Економија, са 1/1 дијела као
бесправном градитељу породично стамбене зграде у
смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске означеном као:
к.ч. бр. 3081/13 зв.“ „Економија “њива у
површини од 700 м², уписана зк.ул.бр. 3387
к.о. Зворник са правом власништва у корист
Бороговац рођ. Шахинпашић Емине са 1/1 без
терета по старом катастарском операту а по
новом односи се на земљиште:
к.ч. бр. 5179/241 зв. „Економија “ њива 2 класе
у површини од 700 м², уписана у пл. бр. 323
к.о. Зворник као посјед ДС - Скупштина
општине Зворник са 1/1 дијела , на коме је
градитељ породично стамбене зграде
бесправно изградио поменуту зграду.
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2. Стицалац права власништва дужан је уплатити
накнаду за земљиште из тачке 1.диспозитива овог
рјешења у укупном износу од 2.100,00 КМ у корист
Буџета Општине Зворник у року од 15 (петнаест) дана
од дана правоснажности истог.
Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (ренте) накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
3. Власнику Бороговац рођ. Шахинпашић Емини у
дијелу од 1/1 престаје право власништва на некретнини
старог операта означеној као кч.бр. 3081/13
зв.“Економија“ њива у површини од 700м², уписана у зк.
ул. 3387 к.о. Зворник што се односи на земљиште новог
операта кч. бр. 5179/241 зв.“Економија „ њива 2. класе у
површини од 700м2. уписана у пл. бр. 323 к.о. Зворник
као посјед ДС СО Зворник са 1/1 дијела.
4. Евентуално настала потраживања ранијих власника
на земљишту из тачке 4. диспозитива овог рјешења у
цјелости ће сносити буџет Општине Зворник.
5. Трошкови поступка одређују се у износу од 180,00
КМ. и исте је дужан уплатити Тришић (Радомира)
Милан из Каракаја насеље Економија одмах по
правоснажности овог рјешења на рачун Републичке
управе за геодетске и имовинско правне послове БЛ.
6. Након правоснажности овог рјешења, достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења, достављању
доказа о регулисању пореза на промет и доказа о
уплати накнаде на име трошкова поступка одређених
тачком 4. диспозитива овог рјешења, Земљишно
књижно одјељење Основног суда у Зворник извршиће
укњижбу права власништва а Републичка управа за
геодетске и имовинско правне послове БЛ, Подручна
јединица Зворник, извршиће упис права посједа у
корист Тришић (Радомира) Милана са 1/1 дијела уз
истовремено брисање раније извршених уписа.
7. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
О б р а з л о ж е њ е
Захтјевом од 21.06.2010. године, Тришић (Радомир)
Милан из Каракаја насеље Економија затражиo је да
му се на основу члана 47. став 1. Закона о
грађевинском земљишту РС утврди право власништва
на земљишту државне имовине описаном у тачци 1.
овог рјешења, на коме је изградио породично стамбену
зграду без права коришћења земљишта ради грађења.
Уз захтјев приложена је документација и то:
препис посједовног листа,
копија катастарског плана,
земљишно-књижни изводак,
копија рјешења о накнадној урбанистичкој
сагласности.
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У поступку који је предходио доношењу овог рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење бр. 04-475-64/10 од 29.06.2010. године и
мишљење Правобранилаштва Републике Српске
Сједиште замјеникау Бијељини број: У-221/10 од
19.07.2010 године ранијем власнику предметног
земљишта постављен је за привременог заступника
Радивоје Лазаревић, адвокат из Зворника закључком
Подручне јединице број: 21.21/475-33/10 од 04.08.2010
године, путем сталног судског вјештака грађевинске
струке Радовић Миње из Зворника, извршена је
процјена тржишне вриједности земљишта из тачке 1.
овог рјешења и утврђено је:
да је у поступку који је претходио доношењу
овог рјешења извршен увиђај на лицу мјеста
уз учешће подносиоца захтјева, геометра,
привременог заступника књижног власника
предметног земљишта и службених лица дана
26.08.2010. године ради рјешавања ове
правне ствари о чему је сачињен записник,
да је предмет поступка изграђено грађевинско
земљиште
државне имовине поближе
описано у тачки 1. диспозитива овог рјешења
на коме је укњижено право власништва у
корист Бороговац рођ.Шахинпашић Емине.
да је на основу усмене расправе приложене
документације, идентификације земљишта на
лицу мјеста и увида у катастарске планове и
операт установљено да је пописним катастром
од 1948 године предметно земљиште
евидентирано као посједник Државни воћни
расадник Зворник,
да привремени заступник ранијег власника не
приговара вођењу поступка а да предлаже да
Општина Зворник преузме обевезу заштите
од евикције тј. измирења евентуално насталих
обавеза према ранијем свласнику предметног
земљишта,
да је Правобранилаштво РС Сједиште
замјеника у Бијељини својим мишљењем бр.
М-221/10 од 19.07.2010.године, предложило
овој Подручној јединици да у поступку
признавања права својине по захтјеву
бесправног градитеља расправи имовинскоправне односе раније уписаног власника на
предметном земљишту
да је зграде изграђена 2006. године када је и
стављена у функцију и да је земљиште
додјељено без накнаде подносиоцу, рјешењем
ИО СО Зворник које је стављено ван снаге,
да је Одјељење за просторно уређење АСО
Зворник својим актом бр. 04-475-64/10 од
29.06.2010. године доставило податке да се за
предметно земљиште на локацији насеље
„Економија“ гдје су изграђени објекти избјеглих
и расељених лица може накнадно издати
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одобрење за грађење уз претходно ријешене
имовинско правне односе,
да се земљиште налази у ужем урбаном
подручју града Зворника,да има статус
градског грађевинског земљишта, да је за
наведено подручје насеља „Економија“
донешен план парцелације („Сл.гласник
општине Зворник бр. 11/05) и да грађевинску
парцелу чини земљиште из тачке 1. овог
рјешења а према Изводу у прилогу акта и да
је Одјељење сагласно вођењу овог поступка,
да је у поступку ради одређивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта, коју је
власник изграђене зграде дужан уплатити за
купљено земљиште, закључком бр. 21.21/47533/10 од 26.08.2010.године о одређивању
вјештака грађевинске струке одређен стални
судски вјештак Миња Радовић из Зворника,
да подносилaц захтјева и Кабинет Начелника
општине Зворник, нису ставили примједбу за
ангажовање вјештака грађевинске струке
Радовић Миње у циљу утврђивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта које је
предмет овог поступка,
да је Правобранилаштво РС - Сједиште
замјеника у Бијељини у свом мишљењу, број
У-221/10 од 19.07.2010. године, истакло да се
у овом предмету има поступити у складу са
чланом 47. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске.
Стални судски вјештак грађевинске струке Радовић
Миња, грађевински инжењер извршио је процјену
тржишне
вриједности грађевинског земљишта и
установио у свом налазу да цијена 1м2, у зони у којој је
изграђена зграда подносилаца захтјева износи 3,00 КМ,
У току поступка налаз вјештака тј. процјена тржишне
вриједности земљишта достављена је како подносиоцу
захтјева тако и Кабинету Начелника општине Зворник и
на исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака орган је стао на
становиште да је исти објективан и непристрасан те
обзиром на чињеницу да се вјештак руководио
чињеницом да се парцела налази у насељу Економија
које је изграђено на додјељеним плацевима избјеглом и
расељеном становништву, да је насеље удаљено од
Каракаја око два километра, да се налази поред
магистралног пута на удаљености од 800 м, да је иста
насипана од стране власника зграде, да је средствима
грађана
изграђена
електрична,
водоводна,
канализациона и телефонска инсталација, орган је и
прихватио налаз и мишљење вјештака о тржишној
вриједности грађевинског земљишта.
На темељу предњег у поступку овлучивања по овој
правној ствари стало се на становиште да је престало
право својине ранијем власнику на предметном
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земљишту јер је иста према доступним подацима ово
земљиште напустили.
Обзиром на чињеницу да се ради о земљишту које је
више од шездесет година у фактичком посједу и
власништву Државе а да се не зна прави власник то се
стало на становиште да је ранијим сувласницима
престало право својине.
Имајући у виду чињеницу да на основу постојеће
документације Службе катастра није са сигурношћу
утврђено на који начин тј. по ком правном основу је
дошло до депоседирања ранијег власника на овом
земљишту то се стало на становиште да у случају
евентуално насталих обавеза исте преузме Општина
Зворник а то из разлога што је установљено да се ради
о грађевинском земљишту којим сходно одредбама
члана 7. Закона о грађевинском земљишту РС управља
и располаже Општина Зворник.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
изведене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
купљено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о земљишту Државне имовине
којим управља и располаже СО Зворник.
У току поступка такође је утврђено да некретнина која
је предмет овог поступка прије градње породично
стамбене зграде подносиоца захтјева није била
приведена трајној намјени. Такође у току поступка
утврђено је да је градитељ породично стамбене зграде
неометано од било кога започео и у потпуности
завршиo изградњу зграде, прије ступања на снагу
Закона о грађевинском земљишту, без права
коришћења земљишта ради грађења као и више
њигових комшија да je у мирном посједу предметног
земљишта више од пет година.
Трошкови из тачке 6. диспозитива овог рјешења и
падају на терет подносиоца захтјева одређени су
сходно одредбама члана 106. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС број: 13/02) и
исти се односе на трошкова увиђаја на земљишту које
је предмет поступка и исти се имају уплатити одмах по
правоснажности рјешења а најкасније до поступка
укњижбе истог у јавним регистрима о некретнинама.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана након
достављања рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-96/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

11. новембар 2010.

На основу члана 47. став 1. и 2. Закона о грађевинском
земљишту РС („Службени гласник Републике Српске“,
број: 112/06) и члана 11, 26. и 43. Статута општине
Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник
општине Зворник“, број: 3/10), рјешавајући у предмету
утврђивања права власништва на грађевинском
земљишту у државној својини на коме је изграђен
објекат без права коришћења земљишта ради грађења,
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
09.11.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Крстић (Бошка) Јове из Бијељине
са 1/1 дијела као бесправном градитељу породично
стамбене зграде у смислу члана 47. став 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске означеном
као:
к.ч. бр. 494/24 зв.“ Улице“ њива у површини од
502 м²,уписана у зк.ул.бр.78 к.о. Челопек са
правом власништва Општенародна имовина
са 1/1, орган управљања Земљорадничка
задруга Зворник са 1/1 по старом
катастарском операту, коме по новом
катастарском операту одговара земљиште:
к.ч. бр. 2828/142 зв. „Улице“ њива 5. класе у
површини од 502 м², уписана у пл. бр. 77 к.о.
Челопек као посјед ДС:АД „Агропром“
Зворника 1/1, на коме је градитељ саградио
породичну стамбену зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за тржишну вриједност земљиштa из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 1.757,00
КМ у корист Општине Зворник на жиро рачун бр. 554012-00000004-15, код Павловић банке у року од
15(петнаест) дана од дана правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Трошкови поступка одређују се у износу од 180,00
КМ. и исте је дужaн уплатити Крстић (Бошка) Јово из
Улица одмах по правоснажности овог рјешења на
рачун Републичке управе за геодетске и имовинско
правне послове Бања Лука број: 5550070022517643 са
позивом на број 21-21-ИПП.
5. Након правоснажности овог рјешења, достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења, достављању
доказа о регулисању пореза на промет и доказа о
уплати накнаде на име трошкова поступка одређених
тачком четири диспозитива овог рјешења, Земљишно
књижно одјељење Основног суда у Зворник извршиће
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укњижбу права власништва а Републичка управа за
геодетске и имовинско правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Зворник, извршиће упис права
посједа у корист Крстић (Бошка) Јове са 1/1 дијела уз
истовремено брисање раније извршених уписа.
6. Овим рјешењем одређује се брисање забиљежбе
управљања у корист Земљорадничке задруге Зворник.
7. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
О б р а з л о ж е њ е
Захтјевом од 20.07.2010. године, Крстић (Бошка) Јово
из Бијељине затражио је да му се на основу члана 47.
став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске, утврди право власништва на земљишту
означеном као к.п. бр. 2828/142 зв.“Улице“ њива 5.
класе у површини од 502 м2, уписана у пл. бр. 77 к.о.
Челопек на име ДС:АД“Агропром“ Зворник са 1/1 дијела
по новом катастарском операту, коме по старом
катастарском операту одговара к.ч. бр. 494/24
зв.“Улице“ њива у површини од 502м2, уписана у зк. ул.
бр. 78 к.о. Челопек са правом власништва
Општенародна имовина са 1/1 орган управљања
Земљорадничка задруга Зворник са 1/1 на коме је
изградио породично стамбену зграду без права
коришћења земљишта ради грађења.
Уз захтјев је приложио :
копију катастарског плана
земљишно-књижни изводак
копију накнадне урбанистичке сагласности.
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење
Општине
Зворник,
мишљење
Правобранилаштва РС-Сједиште замјеника у Бијељини,
процјена тржишне вриједности земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења сталног судског вјештака
грађевинске струке, пуномоћник корисника земљишта и
одржана је јавна расправа на лицу мјеста 24.09.2010.
године о којој је сачињен записник. Јавној расправи су
приступили подносилац захтјева, вјештак геодетске
струке и службено лице органа водитеља поступка,
истој се није одазвао представник АД“Агропром“
Зворник, а писаним поднеском бр. 29/10 од 30.08.2010.
године истакнуто је да расправи не жели приступити
због економичности поступка, да се противе
легализацији бесправно изграђених објекта у насељу
Улице из разлога што је ријешењима СО-е Зворник
изузето земљиште уз накнаду која до дана данашњег
није исплаћена.
Увидом у записник са јавне расправе и друге исправе
које су прибављене утврђено је слиједеће чињенично
стање:
да је предмет поступка изграђено грађевинско
земљиште које је поближе описано у тачки 1.
диспозитива овог рјешења на коме је уписано
право власништва Општенародна имовина

-

-

-

-

-

-

-
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са 1/1, орган управљања Земљорадничка
задруга Зворник у дијелу 1/1.
да је породчно стамбену зграду подносилац
захтјева изградио неометано од било кога
прије ступања на снагу Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске, без права
коришћења земљишта ради грађења као и да
је у мирном посједу земљишта,
да је Одјељење за просторно уређење
Административне службе општине Зворник
својим актом бр. 04-475-77/10 од 03.09.2010.
године, доставило податке да се за предметно
земљиште на локацији насеља „Улице“ гдје су
изграђене породично стамбене зграде
избјеглих и расељених лица, може накнадно
издати одобрење за грађење уз претходно
ријешене имовинско правне односе, и да је
Одјељење сагласно вођењу овог поступка, за
подручје на коме се налази напријед наведена
парцела донешен је „План парцелације“
насеље Улице („Службени гласник Општине
Зворник“ број: 12/05), као просторно плански
документ.
Према
наведеном
Плану
парцелације катастарској парцели означеној
као кп. бр. 2828/142 к.о. Челопек, одговара
грађевинска парцела број 177 на којој је
предвиђена
изградња
једопородичног
становања са могућношћу активирања
приземља у дјелатности услуге трговине и
пословања.
да је Правобранилаштво Републике СрпскеСједиште замјеника у Бијељини у свом
мишљењу, број У-330/10 од 14.09.2010.
године, истакло да се у овом предмету има
поступити у складу са чланом 47. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске,
да је у поступку одређивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта, коју је
власник изграђене породично стамбене зграде
дужан платити за додијељено земљиште,
закључком бр. 21.21/475-42/10 од 04.10.2010
године о одређивању вјештака грађевинске
струке, одређен стални судски вјештак
грађевинске струке Симанић Властимир,
да подносилац захтјева и Општина Зворник
нису ставили примједбу на одређивање
вјештака грађевинске струке Симанић
Властимира за процјену тржишне вриједности
грађевинског земљишта,
да је стални судски вјештак извршио процјену
тржишне вриједности грађевинског земљишта
и установио у свом налазу да цијена 1 м2, у
зони у којој је саграђена породично стамбена
зграда подносоца захтјева износи 3,50 КМ,
да је налаз вјештака грађевинске струке тј.
процјена тржишне вриједности грађевинског
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земљишта достављен подносиоцу захтјева и
Кабинету Начелника Општине Зворник и на
исти нису стављене примједбе,
да је по захтјеву АД “Агропром“ из Зворника,
Подручна јединица Зворник водила поступак
одређивања накнаде за изузето грађевинско
земљиште на локацији насеља „Улице“ који је
одбијен не правоснажним рјешењем овог
органа а предмет по жалби на одлучивању код
Републичке управе за геодетске и имовинско
правне послове Бања Лука.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске
струке орган је стао на становиште да је исти
објективан и непристрасан и да се вјештак руководио
чињеницом да је насеље Улице изграђено на
додијељеним парцелама избјеглом и расељеном
становништву, удаљено је око 3км, сјеверо западно од
центра Зворник, на подручју Каракаја, с лијеве стране
гледано на магистрални пут Зворник-Бијељина и да
додјељени плацеви на платуо нису имали уређене
приступне путеве, без икаквих инфраструктурних
инсталација:
водовод,
канализација,
електро
инсталација што је узето у обзир приликом процјене
вријдности грађевинског земљишта, те је и прихватила
налаз и мишљење вјештака о тржишној вриједности
грађевинског земљишта које је предмет овог поступка.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о грађевинском земљишту које је
Општенародна имовина и да истим у складу са
одредбама члана 7. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске располаже Општина Зворник.
Трошкови из тачке 4. диспозитива овог рјешења падају
на терет подносиоца захтјева и одређени су сходно
одредбама члана 106. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске број:
13/02 и 50/10) и исти се односе на трошкова увиђаја на
земљишту које је предмет поступка и исти се имају
уплатити одмах по правоснажности рјешења а
најкасније до поступка укњижбе истог у јавним
регистрима о некретнинама.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
достављања истог.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-101/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

11. новембар 2010.

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“, број: 8/05, 5/06 и 4/09), а након разматрања
Извјештаја Комисије за избор и именовање СО-е од
09.11.2010. године, Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 09.11.2010. године, донијела је
следеће
ЗАКЉУЧКЕ
1.

Скупштина Општине не усваја Извјештај
Комисије за избор и именовање Скупштине
општине Зворник од 09.11.2010. године;
2. Скупштина Општине, по приједлогу Начелника
општине, задужила је Комисију за избор и
именовање, да у току прекида ове сједнице
поново одржи своју сједницу на којој ће
утврдити одређене приједлоге кандидата за
разрјешења односно именовања и исте
доставити Скупштини на разматрање и
усвајање;
3. Ови закључци објавиће се у „Службеном
гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-130/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07 ),
члана 73. Закона о здравственој заштити (''Службени
гласник Републике Српске '' број: 106/09 ), члана 24.
Статута Дома здравља Зворник (број:91/08) и члана 26.
и 43. Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10),
Скупштина општине Зворник, на сједници одржаној
09.11.2010. године, д о н и ј е л а ј е,
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ЗВОРНИК
I
Мирољуб Стефановић, разрјешава
директора Дома здравља Зворник.

се

дужности

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-52/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
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На основу члана 16. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07),
члана 42. Статута Дома здравља Зворник (број: 91/08) и
члана 26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/10),
Скупштина општине Зворник, на сједници одржаној
09.11.2010. године, д о н и је л а ј е,
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ЗВОРНИК
I
Разрјешавају се дужности чланова Управног одбора
Дома здравља Зворник:
1. Драган Цвијановић
2. Милан Видовић
3. Нермина Хаџиграхић
4. Гордана Марковић
5. Срећо Поповић
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-53/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 16. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07),
члана 12. Статута ЈУ ''Дом омладине Зворник'', (број:
04-1/09) и члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'',
број: 3/10), Скупштина општине Зворник, на сједници
одржаној 09.11.2010. године, д о н и је л а ј е,
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДВА
вд ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ОМЛАДИНЕ ЗВОРНИК
I
Разрјешавају се дужности два в.д. члана Управног
одбора Дома омладине Зворник, на лични захтјев:
1. Симић Свјетлана
2. Јовић Мирослав
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-54/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

11. новембар 2010.

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник РС'', број: 68/07), члана 73. Закона
о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број:
106/09) а у вези са чланом 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима (''Службени гласник
РС'', број: 41/03), члана 23. Статута Дома здравља
Зворник (број: 91/08) и члана 26. и 43. Статута општине
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број: 3/10) СО Зворник, на сједници
одржаној 09.11.2010. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ЗВОРНИК
I
Милан Кикић, дипл.економиста из Зворника, именује се
за в.д. Директора Дома здравља Зворник, до окончања
поступка јавне конкуренције.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-57/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 16. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник РС'', број: 68/07), члана 4. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
(''Службени гласник РС'', број: 41/03), члана 32. Статута
Дома здравља (број: 91/08) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број: 3/10), Скупштина
општине Зворник, на сједници одржаној 09.11.2010.
године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
В.Д. ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ЗВОРНИК
I
За в.д. чланова УО Дома здравља Зворник, до
окончања поступка јавне конкуренције, именују се:
1. Мирослав Јовић, дипл.ецц из Зворника,
2. Милан Видовић, доктор медицине из Зворника,
3. Нермина Хаџиграхић, доктор медицине из Зворника,
4. Славиша Милић, проф.физичке културе из Зворника,
5. Иван Поповић, дипл.ецц. из Зворника.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-55/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
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11. новембар 2010.

На основу члана 16. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07), а у
вези члана 4. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима (''Службени гласник РС'', број:
41/03), члана 12. Статутa ЈУ ''Дом омладине Зворник'',
(број: 04-1/09) и члана 26. и 43. Статута општине
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број: 3/10), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 09.11.2010. године,
донијела је:

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 3/10), Закључка Скупштине општине Зворник број:
01-022-69/09 од 30.04.2009. године и члана 5. Уредбе о
накнадама за службена путовања у земљи и
иностранству за запослене у јавном сектору Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број:
73/10) Начелник општине, доноси:

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
В.Д. ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ОМЛАДИНЕ ЗВОРНИК

Члан 1.
У Одлуци о увођењу мјера штедње број: 02-022-2/10 од
13.01.2010. године и Одлуци о измјени и допуни Одлуке
о увођењу мјера штедње број: 02-022-102/10 у члану 2.
став после текста ''свим запосленима у АСО Зворник''
додаје се текст који гласи ''из ове одлуке изузимају се
возачи'' док преостали дио става остаје непромјењен.

I
За в.д. чланова Управног одбора Дома омладине
Зворник, до окончања поступка јавне конкуренције,
именују се:
1. Радић Миодраг, дипл.инг.грађевине из Зворника
2. Куртума Александра, дипл.ецц. из Зворника
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-56/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.11.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ МЈЕРА ШТЕДЊЕ

Члан 2.
Одлука о измјени и допуни Одлуке о увођењу мјера
штедње доноси се ради усклађивања са Уредбом о
накандама за службена путовања у земљи и
иностранству за запослене у јавном сектору РС
(''Службени гласник РС'' број: 73/10).
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном даном ступања на
снагу Уредбе о накнадама за службена путовања у
земљи и иностранству за запослене у јавном сектору
РС (''Службени гласник Републике Српске'' број:73/10) а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-110/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.11.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10) и члана 38. и
44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10)
Начелник општине Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на пословима
„Изградња армирано бетонског резервоара у МЗ
Крижевићи“, а радове ће извршити „ИНСТЕЛ“ д.о.о.
Бијељина, према условима из понуде број: 02-360-1432/2010. од 08.09.2010. године.
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II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-143/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.10.2010. 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), а на основу захтјева АД „Гас
Промет“ Источно Сарајево - Пале, Начелник општине
Зворник доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије
Члан 1.
Именује се комисија за процјену штете настале код
радова санације магистралног гасовода Шепак - Каракај
у мјесту Челопек, у саставу:
1. Вељко Бошковић, дипл. инж. пољопривреде,
предсједник,
2. Данијел Милошевић, дипл.инж.пољопривреде,
члан и
3. Синиша Марковић, дипл.инж.пољопривреде,
члан
Члан 2.
Комисија је обавезна сачинити записник о процјени
штете на парцелама индивидуалних посједника у мјесту
Челопек.
Члан 3
Налаз комисије ће служити као основ за накнаду штете
коју ће исплатити АД „Гас Промет“ Источно Сарајево Пале.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-980/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

11. новембар 2010.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
елетроматеријала и опреме за МЗ Горња Каменица –
засеоци Чанчари, Мехићи и Гунићи“, број: 02-360176/10, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Ненад Станковић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Александар Јевтић, члан,
5. Зоран Ерић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-176/10, од 30.09.2010. године.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник
БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-176/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Асфалтирање
пута у МЗ Ново Село“ – поновљени поступак, број: 02360-178/10, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Ненад Станковић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Милан Кикић, члан,
5. Милош Томић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-178/10, од 12.10.2010. године.
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III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-178/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 11. став 4. тачка д. Закона о јавним
набавкама БиХ («Службени гласник БиХ» број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 24/09 и
6/10) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) Начелник општине Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
I
Именује се комисија за оцјену тржишних цијена
непредвиђених радова на изградњи Фискултурне сале
при ОШ „Десанка Максимовић“ Челопек у саставу:
1. Којић Бошко, дипл.инг.грађ. - предсједник
2. Млађана Ђокић, дипл.инг.арх. - члан
3. Владан Стевановић, дипл.инг.грађ. - члан
II
Задатак Комисије је да оцијени тржишне цијене радова
по достављеној понуди главног извођача „Прогрес“
д.о.о. Братунац, на изградњи Фискултурне сале при ОШ
„Десанка Максимович“ Челопек, које је неопходно
извести по основу:
- радови који су у пројектној документацији
предвиђени а у предмету радова изостављени,
- радови који нису наведени у пројекту нити у
предмјеру а неопходно их је извести ради
функционалности објекта.
О оцјени прихватљивости понуде за ове радове
Комисија ће извјестити директора школе и Начелника
општине.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-49/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

11. новембар 2010.

На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Изградња
котловнице на природни гас у стамбеној згради
„Борачка“ Зворник, број: 02-360-185/10, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник,
2. Милош Томић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Александар Јевтић, члан,
5. Мирослав Радић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-185/10, од 19.10.2010. године.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-185/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке, Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Асфалтирање
локалног пута Бањица у МЗ Пилица“ - поновљени
поступак, број: 02-360-187/10, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Милош Томић, члан,
3. Зоран Ерић, члан,
4. Милан Кикић, члан,
5. Владан Стевановић, члан.
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II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-187/10, од 21.10.2010. године, у складу са
Законом о јавним набавкама.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-187/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке, Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Изградња
фудбалског игралишта у МЗ Пилица“, број: 02-360186/10, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Милош Томић, члан,
3. Зоран Ерић, члан,
4. Александар Јевтић, члан,
5. Срђан Деспић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-186/10, од 21.10.2010. године.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-186/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.11.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

11. новембар 2010.

На основу члана 38. 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 и 24/09) и члана 44. Статута
општине Зворник - пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број: 03/10) Начелник општине
Зворник, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
I
Бошко Којић из Локања, Општина Зворник, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке: “Изградња локалног пута Бањица у МЗ
Пилица“, а радове ће извршити „ПУТЕВИ“ Д.О.О.,
Зворник, према тренутно важећим прописима и
стандардима, одмах по потписивању уговора о
извођењу радова и увођења Извођача радова у посао .
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-187/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.11.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. 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 и 24/09) и члана 38. и 44.
Статута општине Зворник - пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 03/10)
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
Миња Радовић из Зворника, по занимању инжењер
грађевине, именује се за вршиоца сталног стручног
надзора на извођењу радова “Aсфалтирање
прикључних путева на подручју МЗ Локањ“, а радове
ће извршити „ПУТЕВИ“, Д.О.О., Зворник, према
условима из понуде број: 02-360-149-1/10 од 21.09.2010.
године, одмах по потписивању уговора о извођењу
радова.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-149/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.11.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 38. став 1. алинеја
8. и члана 44. Статута општине Зворник – пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10),
Начелник општине Зворник, доноси:
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ
ЗВОРНИК
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних
мјеста АСО Зворник број: 02-014-7/09 од 05.11.2009.
године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста АСО Зворник број: 02-014-10/09 од 30.12.2010.
године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста АСО Зворник број: 02-014-1/10 од 05.01.2010.
године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста АСО Зворник број: 02-014-2/10 од 08.02.2010.
године, 02-014-3/10 од 04.03.2010. године, 02-014-4/10
од 17.08.2010. године и 02-014-5/10 од 01.10.2010.
године на страни 52. Правилника у тачка 3. „самостални
стручни сарадник за односе са јавношћу“ мјења се и
гласи „савјетник начелника општине за односе са
јавношћу и информисање“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „ Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-6/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст ("Службени гласник општине
Зворник", број: 3/10) и Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете (број:02-0223/10) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Јасиковац Горану једнократна новчана
помоћ у износу од 600,00 КМ за четврто рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 614200 - Фонд за
треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета.

11. новембар 2010.

IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-50/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.09.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Драгичевић Жарку из Зворника одобрава се исплата у
износу од 300,00 КМ на име једнокартне новчане
помоћи за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-451/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић Тамари из Зворника са ЈМБ 0705987188913
одобрава се исплата у износу од 250,00 КМ на име
једнокартне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-770/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Вукадиновић Славици из Зворника одобравају се
средства у износу од 200,00 КМ на име тешке
материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-880/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. 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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-889/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милошевић Душану из Пађина са ЈМБ 1510967183931
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнокартне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-894/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хајдуковић Милутину из Зворника одобравају се
средства у износу од 200,00 КМ на име трошкова
лијечења.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст ("Службени гласник општине
Зворник", број: 3/10) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Милошевић Милени из Јасенице одобрава се исплата у
износу од 300,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 614200 – средства за инвалиде, рањене и
ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-897/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК

11. новембар 2010.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст ("Службени гласник општине
Зворник", број: 3/10) и Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете (број:02-0223/10) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Томић Милану из Брањева једнократна
новчана помоћ у износу од 600,00 КМ за треће рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 614200 - Фонд за
треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-57/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Деспотовић Аександру из Зворника са сталним мјестом
пребивалишта Горанска 1 одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ за покривања трошкова лијечења.

Члан 1.
Кикић Вукосави из Зворника одобравају се средства у
износу од 150 КМ на име тешке материјалне ситуације.

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

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

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

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-898/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-588/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 43. 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

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Илић Сими из Ораховца одобравају се средства у
износу од 200,00 КМ на име трошкова лијечења.

Члан 1.
Јовић Петру из Каракаја одобравају се средства
износу од 200,00 КМ на име трошкова лијечења .

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

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

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

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-772/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-901/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст ("Службени гласник општине
Зворник", број: 3/10) и Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете (број:02-0223/10) Начелник општине доноси

На основу члана 38. и 43. 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

у

ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Куртума Миливоју једнократна новчана
помоћ у износу од 300,00 КМ ради тешке материјалне
ситуације, незапослености и школовања дјеце.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ковачевић Стани из Зворника одобравају се средства у
износу од 50,00 КМ на име трошкова лијечења .

II
Наведени износ исплатити са позиције 614200 - Фонд за
треће и четврто рођено дијете.

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

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије АСО Зворник.

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

IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-881/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-902/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.10.2010. 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
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тодоровић Радиславки из Зворника одобравају се
средства у износу од 300,00 КМ на име трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-903/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.10.2010. 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 46. Правилника о раду запослених у
АСО Зворник број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Секулић Милици из Зворника, раднику АСО Зворник
одобрава се исплата у износу од 400,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за трошкове лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-342/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

11. новембар 2010.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду запослених у
АСО Зворник број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ђукановић Ики из Зворника, раднику АСО Зворник
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за трошкове лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-562/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2010. 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 46. Правилника о раду запослених у
АСО Зворник број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Благојевић Вишњи из Малог Зворника, раднику АСО
Зворник одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на
име једнократне новчане помоћи за трошкове лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-681/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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11. новембар 2010.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду запослених у
АСО Зворник број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду запослених у
АСО Зворник број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Максимовић Мирјани из Зворника, раднику АСО
Зворник одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на
име једнократне новчане помоћи за трошкове лијечења.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лазендић Радојки из Зворника, раднику АСО Зворник
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи.

Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.

Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.

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

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-713/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-754/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2010. 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 46. Правилника о раду запослених у
АСО Зворник број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду запослених у
АСО Зворник број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Петаковић Марици, раднику АСО Зворник одобрава се
исплата у износу од 100,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за трошкове лијечења.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ребић Раденку из Зворника, раднику АСО Зворник
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи.

Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.

Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.

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

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-739/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-876/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2010. 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 46. Правилника о раду запослених у
АСО Зворник број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Вуковић Радету из Зворника, раднику АСО Зворник
одобрава се исплата у износу од 260,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-888/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2010. 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 46. Правилника о раду запослених у
АСО Зворник број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Сабировић Енверу, раднику АСО Зворник одобрава се
исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за трошкове лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-910/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

11. новембар 2010.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јованић Милету из Брањева одобравају се средства у
износу од 200,00 КМ на име тешке материјалне
ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-920/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 03/10) Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Бодибилдинг и фитнес клубу
Српски Соко Зворник у износу од 500,00 КМ намјенски
за покривање трошкова учешћа на такмичењима.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 69110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-110/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Карате клубу „Змај“ Зворник у
износу од 500,00 КМ намјенски за покривање трошкова
учешћа на такмичењу у Јапану..
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва. Средства уплатити
на жиро рачун клуба.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-116/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Рељић Ружици из Зворника одобрава се исплата у
износу од 300,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривања трошкова лијечења.

11. новембар 2010.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Чирак Фадилу из Доњи Грбаваца одобрава се исплата
у износу од 250,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-400/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. 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

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милићевић Гордани из Зворника одобрава се исплата
у износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-158/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-676/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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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
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Кашиковић Грозди из Зворника са ЈМБ 1704934176791
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-696/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

11. новембар 2010.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду запослених у
АСО Зворник број: 02-014-4/09 од 26.05.2009. године,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милановић Брани из Зворника, раднику АСО Зворник
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АОС Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-724/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2010. 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

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду запослених у
АСО Зворник број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Перић Верици из Зворника, раднику АСО Зворник
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Перић Сузани из Козлука са ЈМБ 1507938188891,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-717/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-726/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. 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

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Михајловић Мирославу из Јардана ЈМБ 2503990773628,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Савић Стани из Андровића одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривања трошкова школовања.

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

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

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

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-823/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-860/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. 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

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Миличић Среди из Ораовца одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-870/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Асентић Здравку из Брањева одобравају се средства у
износу од 200 КМ на име тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-866/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2010. 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

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Кикић Драгани из Зворника са ЈМБ 0708961186377
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-885/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Перић Љуби из Пађина одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривања трошкова лијечења оца.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Коковић Рајки из Улица одобравају се средства у износу
од 150,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-890/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-900/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Перић Бојо из Доњег Локања одобрава се исплата од
200,00 КМ ради санирања клизишта на породичној кући
у Доњем Локању.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 613700, а уплатиће се на жиро рачун.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-919/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Косановић Јелени из Зворника одобравају се средства
у износу од 100,00 КМ на име водитеља Дјечијег
фестивала у организацији Дјечијег вртића „Наша
радост“ Зворник.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 614300- културне манифестације.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-923/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Николић Радмили из Челопека одобрава се исплата у
износу од 150 КМ на име једнократне новчане помоћи
за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-926/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

11. новембар 2010.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стојкић Светозару из Челопека 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 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-927/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Костић Данету из Каракаја одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-928/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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11. новембар 2010.

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

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мујановић Хедији из Ђулића одобрава се исплата у
износу од 250 КМ на име једнократне новчане помоћи
за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ристић Миодрагу из Каракаја одобравају се средства у
износу од 150 КМ на име једнократне новчане помоћи.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-929/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-943/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2010. 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

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовановић Вукашину из Челопека ЈМБ 0408980183938,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-728/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић Ђорђи из Тршића одобрава се исплата од
2.000,00 КМ ради санриања стамбеног објекта
оштећеног клизиштем терена.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се из
гранта, а уплатиће се на жиро рачун број:
5685035000177154 код Балкан Инвестмент Банк АД.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-950/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2010. 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
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ђекић Мурвети из Зворника одобравају се средства у
износу од 150 КМ на име тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-947/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.10.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“, број: 3/10) и Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете (број: 02-0223/10) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Руљић Душици, ЈМБГ 0610979187400 из
Брањева, једнократна новчана помоћ у износу од
600,00 КМ за четврто рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 614200 - Фонд за
треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-59/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.11.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

11. новембар 2010.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Удружењу за обнову и разво
Козлучке регије – Козлук намјенски за покривање
трошкова уређења јавних површина у износу од
2.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка исплатиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Средства уплатити на жиро рачун удружења код
Павловић банке број: 554-012-00000187-75, ЈИБ
удружења 4403002520003 и матични број: 11051111.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-169/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.11.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник", број: 3/10) и Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете (број: 02-0223/10) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Савић Браниславу из Улица, једнократна
новчана помоћ у износу од 200.00 КМ ради тешке
материјалне ситуације и школовања дјеце.
II
Наведени износ исплатити са позиције 614200 - Фонд за
треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-907/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.11.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хајдуковић Дарку из Зворника са ЈМБ 0910987183906
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-875/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.11.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске («Службени гласник РС» број: 54/08
– пречишћен текст) и члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2010. годину („Службени
гласник општине Зворник“, број: 17/09) Начелник
Одјељења за финансије, доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2010. годину у оквиру потрошачке јединице
01190170 - Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја, са позиције:
613900 - Трошкови уништавања паса
луталица, на позицију:
614100 - Помоћи МЗ - текуће одржавање, у
износу 5.000,00 КМ.
Реалокација је потребна ради плаћања склопљених
уговора о кориштењу пословног простора у мјесним
заједницама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-156/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.10.2010. године ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.

11. новембар 2010.

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
АСО Зворник – Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја, о б ј а в љ у ј е
О Г Л А С
Административна служба општине Зворник – Одјељење
за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
на основу свог рјешења број: 05-373-4/05 од 15.10.2010.
године, извршило је у регистру Заједница етажних
власника стамбених зграда у регистарском листу број
36 упис промјене лица овлашћеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде ''З-17'' која се
налази у Улици Светог Саве бб у Зворнику, на тај начин
што ће досадашњем предсједнику Управног одбора
Митровић Браниславу, престати право заступања
Заједнице етажних власника зграде ''З-17'' Зворник.
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде „З17“ Зворник, ће заступати предсједник Управног одбора
Ђорђић Љиљана.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Број: 05-373-4/08
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.10.2010. године ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Петар Максимовић, с.р.

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
АСО Зворник – Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја, о б ј а в љ у ј е
О Г Л А С
Административна служба општине Зворник, Одјељење
за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
на основу свог рјешења број. 05-373-2/10 од 19.10.2010.
године, извршило је у регистру Заједнице етажних
власника стамбених зграда у реистарском листу број
103. упис оснивања Заједнице етажних власника зграде
''Метериза II'' у Зворнику са слиједећим подацима:
Заједницу је основало 10 оснивача етажна
власника.
Дјелатност заједнице је под шифром 70320, која
подразумјева вођење послова, њена права и обавезе:
заједница управља зградом за рачун етажних
власника,
обезбјеђује
средства
за
одржавање
заједничких дијелова и уређаја зграде и друге
трошкове управљања зградом,
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-

одржава заједничке дијелове и уређује зграде,
помаже члановима заједнице у остваривању
њихових стамбених и других потреба,
бави се кориштењем заједничких дијелова
згрде и земљишта које служе за редовно
кориштење зграде,
обавља и све друге послове који се односе на
управљање зградом.
Заједница има сва овлаштења да у правном промету са
трећим лицима закључује уговоре и обавља друге
послове правног промета у оквиру своје дјелатности,
самостално и без ограничења.
За обавезе у правном промету заједница одговара свим
новчаним средствима са којима раслоаже, а оснивачи и
чланови заједнице одговарају супсидијароно у складу
са критеријумима плаћања трошкова одржавања.
Заједницу представља предсједник скупштине Сања
Малетић а предсједник управног одбора Рајко Алексић
заступа заједницу пред органима управе и правосудним
органима, у правним пословима са трећим лицима
везаним за одржавање и кориштење зграде,
самостално и без ограничења. У односу на заједницу
коју заступа, заступник је дужан да се придржава одлука
надлежних органа заједнице.
Заступник заједнице може у оквиру својих овлашћења
дати другом лицу писмену пуномоћ за заступање
заједнице.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Број: 05-373-2/08
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.10.2010. године ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Петар Максимовић, с.р.

11. новембар 2010.

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
АСО Зворник – Одјељење за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја, о б ј а в љ у ј е
О Г Л А С
Административна служба општине Зворник – Одјељење
за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
на основу свог рјешења број: 05-373-33/05 од
03.11.2010. године, извршило је у регистру Заједница
етажних власника стамбених зграда у регистарском
листу број 65 упис промјене лица овлашћеног за
заступање Заједнице етажних власника зграде «СДК»
која се налази у Улици Браће Југовића у Зворнику, на
тај начин што ће досадашњем предсједнику Управног
одбора Петровић Миодрагу, престати право заступања
Заједнице етажних власника зграде «СДК» Зворник.
У будућем раду, Заједницу етажних власника зграде
«СДК» Зворник, ће заступати предсједник Управног
одбора Ранковић Синиша.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Број: 05-373-33/08
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.11.2010. године ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Петар Максимовић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
1. Одлука о сагласности на цијене гријања и гаса грађана који користе услуге АД ''Зворник стан'' Зворник
2. Одлука о субвенцирању цијене гријања грађана који користе услуге АД ''Зворник стан'' Зворник
3. Одлука о статусу незаконито изграђених објеката
4. Одлука о усвајању Регулационог плана дијела ужег урбаног подручја града Зворник
Одлука о измјени Одлуке о усклађивању организовања и рада Здравствене установе за промет
5.
лијекова и медицинских средстава на мало „Апотека“ Зворник
6. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима и улицама
7. Одлука о куповини земљишта означеног као кп.бр.7410/3 и 7374/6 КО Зворник
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Зворник за период од 01.01. - 30.06.2010.
8.
године (са извјештајем)
Закључак о усвајању Информације о Меморандуму о сарадњи за реализацију пројекта ''Реконструкција
9.
моста краља Александра I Карађорђевића'' (са меморандумом)
10. Закључак у вези Информације о стању мрежа амбуланти породичне медицине на подручју општине
Закључак у вези Информације о стању примарне здравствене заштите и њеном утицају на
11.
здравствено стање становништва на подручју општине Зворник
12. Закључак у вези покретања поступка за разрешење Директора и чланова УО Дома здравља Зворник
Закључак о усвајању Информације о стању криминалитета, ЈРМ и безбједности саобраћаја на подручју
13.
општине Зворник за период 01.01. - 30.09.2010. године
14. Закључак о усвајању Информације о финансирању политичких субјеката са приједлогом мјера
Закључак о усвајању Програма рада зимског одржавања градских улица, тргова, паркова, приградских
15.
насеља и локалних путева на подручју општине Зворник за зимску 2010/2011 годину
Закључак о усвајању Извјештаја о успјеху ученика основних и средњих школа 2009/10 и упису ученика
16.
у школској 2010/11 години
17. Закључак о усвајању Информације о стипендирању студената у школској 2009/10 години
Закључак о усвајању Информације о годишњем програму рада Гимназије и Средње стручне школе
18.
''Петар Кочић'' Зворник за школску 2010/11 годину
19. Закључак о усвајању Информације о годишњем програму рада Техничког школског центра Каракај
20. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у корист Јеремић Милорада
21. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у корист Ковачевић Владе
22. Рјешење о утврђивању права власништва на градском грађевинском земљишту у корист Ђокић Николе
23. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у корист Лазаревић Раденка
24. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у корист Михајловић Благоје
25. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у корист Тришић Радомира
26. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у корист Тришић Ведрана
27. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у корист Тришић Милана
28. Рјешење о утврђивању права власништва на градском грађевинском земљишту у корист Крстић Јове
29. Закључци по питању извјештаја Комисије за избор и именовање СО Зворник од 09.11.2010. године
30. Рјешење о разрјешењу директора ''Дома здравља'' Зворник
31. Рјешење о разрјешењу Управног одбора ''Дома здравља'' Зворник
32. Рјешење о разрјешењу два в.д. члана УО Дома омладине Зворник
33. Рјешење о именовању в.д директора ''Дома здравља'' Зворник
34. Рјешење о именовању в.д. чланова УО Дома здравља Зворник
35. Рјешење о именовању в.д. чланова УО Дома омладине Зворник

СТРАНА
1
1
2
4

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
Одлука о измјени и допуни одлуке о увођењу мејра штедње
Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу
2.
радова «Изградња армирано-бетонског резервоара у МЗ Крижевићи»
3.
Рјешење о именовању Комисије за процјену штете у Челопеку
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку «Набавка електро материјала за МЗ Горња
4.
Каменица – засеоци Чанчари, Мехићи и Гунићи“
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5
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6
6
33
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40
42
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Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку «Асфалтирање пута у МЗ Ново Село»
Рјешење о именовању Комисије за оцјену тржишних цијена радова на изградњи Фискултурне сале
при ОШ „Десанка Максимовић“ Челопек
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку «Изградња котловнице у стамбеној згради“
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку «Асфалтирање локалног пута у МЗ Пилица»
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку «Изградња фудбалског игралишта у МЗ Пилица»
Рјешење о именовању Бошка Којића за вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне набавке
Рјешење о именовању Радовић Миње за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста АСО
Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Јасиковац Горану
Закључак о одобравању новчаних средстава Драгичевић Жарку
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Тамари
Закључак о одобравању новчаних средстава Вукадиновић Славици
Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Милутину
Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Душану
Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Милени
Закључак о одобравању новчаних средстава Деспотовић Александру
Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Кикић Вукосави
Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Сими
Закључак о одобравању новчаних средстава Куртума Миливоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Петру
Закључак о одобравању новчаних средстава Ковачевић Стани
Закључак о одобравању новчаних средстава Тодоровић Радиславки
Закључак о одобравању новчаних средстава Секулић Милици
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђукановић Ики
Закључак о одобравању новчаних средстава Благојевић Вишњи
Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Мирјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Петаковић Марици
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазендић Радојки
Закључак о одобравању новчаних средстава Ребић Раденку
Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић Радету
Закључак о одобравању новчаних средстава Сабировић Енверу
Закључак о одобравању новчаних средстава Јованић Милету
Закључак о одобравању новчаних средстава Бодибилдинг и фитнес клуба „Српски Соко“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Карате клубу „Змај“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Рељић Ружици
Закључак о одобравању новчаних средстава Чирак Фадилу
Закључак о одобравању новчаних средстава Милићевић Гордани
Закључак о одобравању новчаних средстава Кашиковић Грозди
Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Верици
Закључак о одобравању новчаних средстава Милановић Брани
Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Сузани
Закључак о одобравању новчаних средстава Михајловић Мирославу
Закључак о одобравању новчаних средстава Асентић Здравку
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Стани
Закључак о одобравању новчаних средстава Миличић Среди
Закључак о одобравању новчаних средстава Кикић Драгани
Закључак о одобравању новчаних средстава Коковић Рајки
Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Љуби
Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Бојо
Закључак о одобравању новчаних средстава Косановић Јелени
Закључак о одобравању новчаних средстава Николић Радмили
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Закључак о одобравању новачних средстава Стојкић Светозару
Закључак о одобравању новачних средстава Костић Данету
Закључак о одобравању новачних средстава Мујановић Хедији
Закључак о одобравању новачних средстава Јовановић Вукашину
Закључак о одобравању новачних средстава Ристић Миодрагу
Закључак о одобравању новачних средстава Јовић Ђорђи
Закључак о одобравању новачних средстава Ђекић Мурвети
Закључак о одобравању новачних средстава Руљић Душици
Закључак о одобравању новачних средстава Удружењу за обнову и развој Козлучке регије
Закључак о одобравању новачних средстава Савић Браниславу
Закључак о одобравању новачних средстава Хајдуковић Дарку
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2010. годину у оквиру
1.
потрошачке јединице 01190170 - Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја

СТРАНА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Оглас о извршеном упису у регистар промјена лица овлаштеног за заступање заједнице етажних
1.
власника зграде „З-17“
2.
Оглас о извршеном упису у регистар оснивања заједнице етажних власника зграде „Метеризе II“
Оглас о извршеном упису промјене лице овлашћеног за заступање заједнице етажних власника
3.
зграде „СДК“

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