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На основу члана 22.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08,
58/09 и 95/11) , члана 30.Закона о локалној самоуправи
(''
Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26.и
43.Статута општине Зворник-пречишћен текст (''
Службени гласник општине Зворник'' број 9/14)
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
15.октобра 2015.године , доноси
OДЛУКУ
о измјенама Одлуке о замјени земљишта
у насељу ''Улице'' ради изградње приступног пута
и моста на ријеци Сапни
Члан 1.
У Одлуци о замјени земљишта у насељу ''Улице'' ради
изградње приступног пута и моста на ријеци Сапни
(''Службени гласник општине Зворник'' број 11/15) у
члану 1.тачка 1.ријечи : '' у површини од 1301 м2''
мијењају се ријечима '' у површини 1241 м2'' и ријечи :''
површине 1008 м2'' мијењају се ријечима '' површине
990 м2''.
Члан 2.
У члану 1.тачка 3.одлуке ријечи:'' за земљиште означено
као кп.бр.5397/6 њива 1.класе-дио у површини 132 м2 ,
док преостали дио исте парцеле у површини 1159 м2 '',
мијењају се ријечима :'' за земљиште означено као
кп.бр.5397/4 њива 1.класе-дио у површини 132 м2, док
преостали дио исте парцеле у површини од 468 м2 , као и
земљиште означено као кп.бр.5397/4 њива 3.класе
површине 690''.
У другој алинеји исте тачке број :'' 5397/6'' мијења се
бројем:''5397/4''.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-108/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 14. Закона о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник РС“ број:121/12 и 52/14) и члана
30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник-пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“ број: 9/14), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној дана 15.октобра 2015. године, доноси
О Д Л У К У
О ПОКРИЋУ ДЕФИЦИТА ПО ГОДИШЊЕМ
ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ЗВОРНИКЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Одобрава се покриће дефицита буџета исказаног по
Годишњем финансијском извјештају за 2014. годину Буџета
општине Зворник у износу од 732.557,00 КМ.
Члан 2.
Покриће дефицита извршено је од примитака од
финансијске имовине у износу од 131.523 КМ и примитака од
задужења 358.066 КМ, a 242.968,00 KM извршиће се
смањењем јавне потрошње и смањењем издатака за
нефинансијску имовину у 2014. години, што је планирано у
Буџету oпштине на позицији Отплата дуга из претходних
година.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Зворник“.
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Број 12

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-104/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 50 и 51. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“ број: 121/12 и 52/14), члана 62.
Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник РС“ број 71/12), члана 30. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута општине
Зворник-Пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“ број: 9/14), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној дана 15.октобра 2015. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ НА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ
ЈП “РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ ИЗ ЗВОРНИКА
КОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 1.
Даје се сагласност за издавање гаранције на кредитно
задужење ЈП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ из Зворника код
Владе
Републике
Српске-Министарства
финансија
Републике Српске по Другом пројекту за управљање чврстим
отпадом финансираног кредитним средствима.
Члан 2.
Максимални износ главнице задужења је: IDA-83.230,00
(SDR) и IBRD-50.750,00 (EUR), (укупно 145.000,00 EUR
односно 283.595,35 КМ).
Члан 3.
Средства зајма из члана 1 и 2 ове одлуке намијењена су за
изградњу регионалне депоније смећа за одлагање чврстог
отпада. Средства зајма из члана 2 ове одлуке Републикa
Српскa пренијеће JП „ Регионална депонија“ Зворник.
Министарство финансија Републике Српске закључиће
споразум о супсидијарном кредиту са ЈП „Регионална
депонија“ Зворник којим ће се дефинисати инструменти
обезбеђења и начин враћања средстава која се преносе на
кредитној основи. Прије закључивања споразума о
супсидијарном кредиту ЈП „Регионална депонија„ Зворник
доставиће Министарству финансија гаранцију за отплату
кредита издату од стране Општине.
Члан 4.
Кредитна Средства се одобравају по следећим условима:
IDA (SDR)
- рок отплате: 20 година,
- грејс-период за отплату главнице (урачунат у рок
отплате):10 година,
- каматна стопа: 0,00% годишње,
- сервисни трошкови 0,75-1% годишње на повучена средства,
- комисиона провизија до 0,5% годишње на одобрена, а
неповучена средства,
- плаћање камате и отплата главнице: полугодишње 15 јуна и
15 децембра,
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- отплата главнице почиње 15.12.2018 а завршава се
15.06.2028. године,
- валута враћања кредита: евро или КМ,
- све трошкове који настају по споразуму сноси ЈП
„Регионална депонија“ Д.О.О. Зворник.
IBRD (EUR)
- рок отплате: 20 година,
- грејс-период за отплату главнице (урачунат у рок отплате):
8 година,
- каматна стопа: шестомјесечни LIBOR-варијабилна маржа,
- приступна такса: једнократно на укупан износ зајма 0.25%,
- плаћање камате и отплата главнице: полугодишње 15 јуна и
15 децембра,
- отплата главнице почиње 15.12.2016 а завршава се
15.06.2028. године,
- валута враћања кредита: евро или КМ,
- све трошкове који настају по споразуму сноси ЈП
„Регионална депонија“ Д.О.О. Зворник.
Члан 5.
Осигурање кредита ће се вршити
са по 40 бјанко
потписаних и овјререних вирмана са изјавом овјереном и
потписаном од стране Начелника или овлаштеног лица
општине.
Члан 6.
Отплата дуга по датим гаранцијама, у случају не враћања
кредита од стране ЈП “Регионална депонија“ из Зворника
вршиће се из изворних прихода буџета општине Зворник.
Планирањем средстава из члана 50. Закона о задужењу, дугу
и гаранцији РС, за евентуално плаћање по гаранцијама које
је издала Општина Зворник, резервише се укупна вриједност
и структура планираних средстава за плаћање по издатим
гаранцијама са годином почетка враћања главнице кредита
односно од 2016. године.
Члан 7.
Квантификације у вези са ограничењима која су садржана у
члану 61. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске су:
1. Укупни приходи буџета у 2014. години
14.177.278,00 КМ
2. Годишњи капацитет за отплату гаранција, (30% x
14.177.278 КМ)
4.254.183,00 КМ
4. Укупно годишње задужење по гаранцијама у 2014. години
327.275,34 КМ
5. Задужење по гаранцијама 2014 у односу на приходе у
2014. години је
2,31%
6.
Ново
годишње
задужење
по
гаранцији
23.632,94 КМ
Члан 8.
За реализацију ове одлуке задужује се Начелник
општине Зворник и Одјељење за финансије.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Зворник“.
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Број 12

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-105/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13 ), члана 26. и 43 . Статута општине Зворникпречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“ број:
9/14) и члана 108. Пословника Скупштине општинепречишћени текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 9/14), поступајући по Захтјеву Министарства финансија
Републике српске , Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној дана 15.октобра 2015. године, доноси

З АК ЉУЧАК
I
Скупштина општине Зворник потврђује да је на снази Одлука
о прихватању кредитног задужења број: 01-022-42/15 од
11.05.2015. године објављена
у Службеном гласнику
општине Зворник број: 6/15 од 14.05.2015. године и која је
ступила на снагу 22.05.2015. године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-106/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 22. Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 58/09
и 95/11 ), члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе (''Службени
гласник Републике Српске'' број 20/12), и члана 26.и
43.Статута
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број 9/14)
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
15.октобра 2015.године , доноси
OДЛУКУ
о расписивању лицитације за продају
градског грађевинског земљишта означеног
као к.ч.број 8698/2 КО Зворник
Члан 1.
Под условима и на начин прописан овом одлуком и
Правилником о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе спровешће се лицитација за продају
градског грађевинског земљишта означеног као
кп.бр.8698/2 Дрина ријека површине 1329 м2 уписаног у
посједовни лист број 4828 КО Зворник на име Општина
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Зворник са 1/1 , коме по старом операту одговара
кч.бр.46/211 Дрина Језеро површине 1329 м2 уписано у
ЗК.уложак број 5788 КО Зворник на име Општине Зворник
са 1/1.
Урбанистичким планом ''Зворник 2020'' на земљишту је
предвиђена изградња пословних објеката-бензинске
пумпе , технички преглед возила , комерцијалне и
услужне дјелатности.
Земљиште се налази у насељу Бирач уз магистрални пут.
Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове одлуке
износи 79.740,00КМ
(словима:седамдесетдеветхиљадаседамстотиначетрдесетко
нвертибилнихмарака).
Члан 3.
Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка
лица која на име кауције уплате 10% од почетне продајне
цијене на благајни општине Зворник , и која се до
предвиђеног
рока
пријаве
за
учешће
на
лицитацији.Лицитација ће се одржати ако се на лицитацију
пријаве најмање два учеснмика.Уколико се на лицитацију
не пријаве најмање два учесника лицитација ће се
поновити.
Члан 4.
Са учесником лицитације који понуди највећу цијену
Начелник општине Зворник ће закључити уговор о
купопродаји земљишта .Уколико најбоље пласирани
учесник одбије да закључи уговор , уговор ће се закључити
са сљедеће рангираним учесником.Купац је дужан продајну
цијену уплатити у року од петнаест дана од потписивања
уговора ,а предаја земљишта у посјед купцу извршиће се
након уплате купопродајне цијене.
Члан 5.
Купац земљишта је дужан да у року од годину дана од дана
закључења купопродајног уговора затражи издавање
одобрења за изградњу планираног објекта , а у року од
двије године од дана закључења купопродајног уговора
започне градњу објекта.Купац сноси трошкове прикључка
на
комуналну инфраструктуру према мјерилима и
условима надлежних комуналних предузећа.Купац сноси
трошкове израде нотарске исправе и уписа права својине у
јавним евиденцијама.Купац сноси трошкове ренте и
накнаде за уређење градског грађевинског земљишта.
Члан 6.
Поступак лицитације провешће комисија за лицитацију ,
коју именује Начелник општине Зворник.
Члан 7.
Оглас о расписивању лицитације за продају земљишта из
члана 1. ове одлуке ће се објавити у Дневним новинама
''Глас Српске'' и на огласној табли општине Зворник.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-107/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
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На основу члана 22.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08,
58/09 и 95/11) , члана 30.Закона о локалној самоуправи
(''
Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26.и
43.Статута општине Зворник-пречишћен текст (''
Службени гласник општине Зворник'' број 9/14)
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
15.октобра 2015.године , доноси
OДЛУКУ
о измјенама Одлуке о замјени земљишта
у насељу ''Улице'' ради изградње приступног пута
и моста на ријеци Сапни
Члан 1.
У Одлуци о замјени земљишта у насељу ''Улице'' ради
изградње приступног пута и моста на ријеци Сапни
(''Службени гласник општине Зворник'' број 11/15) у
члану 1.тачка 1.ријечи : '' у површини од 1301 м2''
мијењају се ријечима '' у површини 1241 м2'' и ријечи :''
површине 1008 м2'' мијењају се ријечима '' површине
990 м2''.
Члан 2.
У члану 1.тачка 3.одлуке ријечи:'' за земљиште означено
као кп.бр.5397/6 њива 1.класе-дио у површини 132 м2 ,
док преостали дио исте парцеле у површини 1159 м2 '',
мијењају се ријечима :'' за земљиште означено као
кп.бр.5397/4 њива 1.класе-дио у површини 132 м2, док
преостали дио исте парцеле у површини од 468 м2 , као и
земљиште означено као кп.бр.5397/4 њива 3.класе
површине 690''.
У другој алинеји исте тачке број :'' 5397/6'' мијења се
бројем:''5397/4''.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-108/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 18.став 2. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12 ),
члана 73.став 2. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник Републике Српске“, број: 106/09), члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'',број:9/14), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 15. октобра 2015.године,
д о н и је л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ЗВОРНИК
Члан 1.
Милан Кикић, дипл.ецц из Зворника, разрјешава се дужности
директора ЈЗУ''Дом здравља'' Зворник на лични захтјев са
30.09.2015.године, ради одласка на другу дужност.
Члан 2.

23. октобар 2015.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-46/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 18.став 2. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12 ),
а у вези са чланом 4. Закона о Министарским, владиним и
другим именовањима у РС (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 41/03), члана 73.став 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број:
106/09), члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен
текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:9/14), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 15. октобра 2015.године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ЗВОРНИК
Члан 1.
Радивоје Аћимовић, дипл.ецц из Зворника,именује се за в.д.
директора ЈЗУ''Дом здравља''
Зворник, до окончања поступка јавне конкуренције.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-47/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и члана 111б. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. 38. и
43. Статута Општине Зворник – Пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'',број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на 24.редовној сједници одржаној 15.октобра
2015.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 1.
Фахир Ферхатбеговић из Зворника, разрјешава се дужности
в.д. начелника Одјељења за инспекцијски надзор у
Општинској управи општине Зворник.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-42/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и члана 111б. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. 38. и
43. Статута Општине Зворник – Пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'',број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на 24.редовној сједници одржаној 15.октобра
2015.године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ФИНАНСИЈЕ
Члан 1.
Срђан Деспић из Зворника, разрјешава се дужности в.д.
начелника Одјељења за финансије у Општинској управи
општине Зворник.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-43/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и члана 111а. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05, 118/05 и 98/13) а у вези са чланом
12. Закона о Министарским, владиним и другим
именовањима у РС (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 41/03) и члана 26. 38. и 43. Статута Општине Зворник –
Пречишћен
текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:9/14), Скупштина општине Зворник, на
24.редовној сједници одржаној 15.октобра 2015.године,
донијела је

12. Закона о Министарским, владиним и другим
именовањима у РС (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 41/03) и члана 26. 38. и 43. Статута Општине Зворник –
Пречишћен
текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:9/14), Скупштина општине Зворник, на
24.редовној сједници одржаној 15.октобра 2015.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ФИНАНСИЈЕ
Члан 1.
Срђан Деспић из Зворника, именује се за начелника
Одјељења за финансије у Општинској управи општине
Зворник, на вријеме трајања мандата скупштине општине.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-44/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 15.октобра 2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 1.
Фахир Ферхатбеговић из Зворника, именује се за начелника
Одјељења за инспекцијски надзор у Општинској управи
општине Зворник, на вријеме трајања мандата скупштине.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-44/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и члана 111а. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05, 118/05 и 98/13) а у вези са чланом

23. октобар 2015.

Усваја се Информација о мрежи, организованости и
опремљености амбуланти породичне медицине на
подручју општине Зворник у 2015.години.

2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-110/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), a након разматрања
Информације о мрежи, организованости и опремљености
амбуланти породичне медицине на подручју општине

5

Службени гласник општине Зворник

Број 12

Зворник у 2015.години, Скупштина општине Зворник, на
сједници одржаној 15.октобра 2015. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
3. „Општина Зворник ће покушати изнаћи рјешење за
набавку теренског возила за потребе кућног
лијечења и његе непокретних и других лица, којима
је такво лечење и њега потребна.
4.

„Скупштина
општине задужује Одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
и Одјељење за просторно уређење Општинске
управе Зворник да у сарадњи са Кабинетом
Начелника општине у што краћем року заврши
пројекат проширења амбуланти
породичне
медицине на Брањеву, те да се што хитније упути
захтјев
за апликацију намјенских средстава
Министарству здравља Републике Српске“.

5.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-109/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 15.октобра 2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о друштвеном статусу и
стандарду пензионера у општини Зворник.
2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-111/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 15.октобра 2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК

1.

23. октобар 2015.
Усваја се Информација о стању малољетничке
деликвенције на подручју општине Зворник за
2014.годину.

2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-112/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 15.октобра 2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Информација о стању улица, тротоара и
саобраћајне сигнализације са предлогом мјера.

2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-113/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 15.октобра 2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Информација о активностима Радне групе
за израду идејног пројекта и студије изводљивости
реконструкције, санације или изградње нове Опште
Болнице у Зворнику.

2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-114/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 15.октобра 2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Обавезује се Радна група за израду идејног пројекта
и студије изводљивости реконструкције, санације
или изградње нове Опште Болнице у Зворнику, да у
наредна два месеца уради идејни пројекат и студију
изводљивости реконструкције и санације градње
ЈЗУ Болнице у Зворнику са предрачуном радова,
односно укупном цијеном збирно свих радова овог
пројекта , као и да Скупштина општине Зворник
обездеди све сагласности које су у њеној
надлежности за реализацију овог пројекта
укључујући и измену
урбанистичког плана
здравствене зоне.
Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-122-115/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 15.октобра 2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о судским споровима и
процјена исхода судских предмета.
2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-116/15
ПРЕДСЈЕДНИК

23. октобар 2015.

Датум: 15.10.2015. године

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 15.октобра 2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Информација о оснивању предузетничких
радњи на подручју општине Зворник у 2015.години
(са стањем на дан 30.09.2015.године)

2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-117/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 15.октобра 2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о успјеху ученика основних и
средњих школа 2014/2015 године и упису ученика у
школској 2015/2016.години.
2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-118/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
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општине о условима и процедурама за оснивању
Средње музичке школе у Зворнику“.

Зворник, на сједници одржаној 15.октобра 2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
2.

1.

Усваја се годишњи Програм рада Јавне установе
„Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник за
школску 2015/2016 годину.

2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-119/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 15.октобра 2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се годишњи Програм рада Јавне установе
„Технички школски центар“ Зворник за школску
2015/2016 годину.

2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-120/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 15.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), а након разматарња
Програма рада Средњих школа на подручју општине Зворник
за 2015/2016 школску годину, Скупштина општине Зворник,
на сједници одржаној 15.октобра 2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

„Скупштина општине задужује Одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
да за наредну сједницу информише Скупштину

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-12/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 21.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), у току расправе у
приједлогу за измјену и допуну дневног реда 24.редовне
сједнице Скупштине општине Зворник, одржане 15.октобра
2015. године, на приједлог Замјеника Начелника, Скупштина
општине Зворник д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. „Скупштина општине задужује Начелника општине
да у својој Одлуци о формирању тима за
континуирану контролу пословања буџетских
корисника и Јавних установа на подручју општине
Зворник изврши замјену члана Комисије Радивоја
Аћимовића другим чланом којег ће по хитном
поступку именовати.
Истовремено се задужује новоизабрани директор
ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник да у сарадњи са
одређеном надлежном комисијом припреми
приједлог плана мјера за рјешавање одређених
проблема у тој установи“.
2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-122/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 21.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 15.октобра 2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Програм рада зимског одржавања
градских улица тротоара, паркова, приградских
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насеља и локалних путева на општини Зворник за
зимску 2015/2016 годину

2.

Саставни дио наведеног закључка је Програм из
става 1.

3.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-121/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 21.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу утврђеног Програма рада Скупштине општине
Зворник за 2015. годину, Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 15.октобра, усвојила је
ПРОГРАМ
рада зимског одржавања градских улица тротоара,
паркова, приградских насеља и локалних путева на
општини Зворник за зимску 2015/2016 годину

На основу Закона о безбједности саобраћаја на путевима
Републике Српске (''Сл.гласник Републике Српске'' број:
63/11 ) , Закона о јавним путевима Републике Српске (
''Службени гласник Републике Српске'' број: 89/13) и Одлуке
о локалним, некатегорисаним путевима и улицама у насељу
на подручју општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'' број:6/10),
Надлежни орган Oпштинске управе Зворник који
управља путевима, дужан је организовати чишћење и
одржавање проходности путева и улица у зимском периоду
како је доле наведено. Одржавање проходности путева и
других прометних површина подразумијева радове
неопходне ради сигурног одвијања саобраћаја у зимским
условима.
Комплетна организација радова на остваривању
задатака из области зимског одржавања, градских улица,
тротоара, јавних површина улица у приградским насељима,
као и локалних путева на територији општине Зворник
обухваћена је овим програмом рада.
Све активности око уклањања снијежних наноса,
ледене коре са тротоара, испред пословних простора
(предузећа, трговинских радњи, угоститељских објеката и
других јавних установа), као и бацање соли, вршиће
власници или корисници тих објеката.
Контролу надзора над извршењем датих послова
вршиће комунална полиција .
Рад зимског одржавања зависи од врсте, обима и
количине падавина и исто ће бити прилагођено временским
условима и то:
- ледена киша
- лаке снијежне падавине до 5 цм
- снијежне падавине преко 5 цм

23. октобар 2015.

Пут се сматра проходним када је радовима
одржавања омогућен саобраћај возила уз употребу зимске
опреме, у складу са посебним прописима о раду зимског
одржавања.
Програм рада зимског одржавања обухвата
следеће радње:
А) Разгртање снијега на градским улицама и
локалним путевима
Б) Чишћење и одвоз снијега са градских улица и
тротоара
В) Посипање соли по: граским улицама, тротоарима,
степеништима и осталим јавним површинама (гдје је
неопходно).
Рад зимске службе почиње 15.11.2015. године и
траје до 15.04.2016. године, у зависности од
временских услова. Уколико дође до падавина
или потребе за интервенцијом због појаве
поледице и сличних временских неприлика
интервенише се и прије и после овог термина
прописаног трајања зимске службе.
1. РУКОВОЂЕЊЕ ЗИМСКОМ СЛУЖБОМ
У складу са Програмом рада зимског одржавања,
Извођач радова врши одржавање градских улица и
приградских насеља по налогу и у координацији са
овлаштеним представником Општине Зворник.
Након склапања уговора са одабраним Извођачем
радова, исти је дужан одмах овлаштеним представницима
доставити писано Рјешење о именовању одговорне особе
Извођача радова-руководиоца зимске службе, као и списак
потребне механизације за зимско одржавање.
2. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА И
ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА
(КАРАКАЈ, УЛИЦЕ,
ЕКОНОМИЈА, ЧЕЛОПЕК, ШЋЕМЛИЈА, КУЛА ГРАД
И ДИВИЧ)
Обухвата:
-Разгртање снијега са путева (улица), посипање
индустријске соли и по потреби фракције ''двојке'' у
приградским насељима.
- Чишћење снијега са саобраћајница са посипањем
индустријске соли по истим, утовар у камион снијега и леда
са градских саобраћајница, тротоара и одвоз на депонију до
СТД 3 КМ (по потреби).
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За зимско одржавање тротоара, паркинг простора,
паркова и степеништа општина обезбеђује индустријску со, а
ручно бацање (посипање) соли, врши АД ''Водовод и
комуналије'', у чијој надлежности је и прочишћавање
запушених сливника и сливних решетки
Приликом уклањања снега са коловоза обратити
пажњу на „лежеће полицајце" и ивичњаке на градским улица,
како не би били оштећени.

23. октобар 2015.

Након чишћења градских улица приступиће се
чишћењу путева у приградским насељима.
Чишћење снијега и посипање индустријске соли
обављат ће се и у свим осталим улицама у којим је могућ
приступ механизације.
Зимско одржавање чишћење градских улица се врши
свакодневно (ако је то неопходно).
НАПОМЕНА:

Чишћење градских улица се врши по следећим
приоритетима и то улице:
Светог Саве
Браће Југовића
Патријарха Павла
Карађорђева
Краља Петра I Карађорђевића
Трг побједе
Вука Караџића
9. април
Радничка и Омладинска – Ново насеље
Браће Стефановића (поред цркве)
Браће Обрадовића, Симе Перића, Мајевичка, Болничка,
Каменичка- насеље Звоник
Улица српских јунака
Ослобођења
Горњи пут
Ђурђевданска улица

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 Доњи Шепак
МЗ Роћевић
МЗ Пађине
МЗ Трновица
Кисељачки пут – Кисељак
Доњи Скочић – Горњи Скочић
Табанци – Сјенокос
Тршић – Живковина

-За зимско одржавање у граду не користити
фракцију, само посипати индустриску со (због
зачепљења канализационих одвода, решетки
сливника и сл.).
3. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Обухвата:
- Чишћење и разгртање снијега са локалних путева
- Посипање индустријске соли и фракције на
локалним путевима по потреби (на узбрдицама)
ПРИОРИТЕТ ЧИШЋЕЊА
Када се остваре претпоставке за чишћење од снијега,
Извођач је дужан да приступи чишћењу снијега са локалних
путева у МЗ-ма по следећим приоритетима:

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
Каменичка.ријека(Крушке) – Лијешањ
Бакрачи - Глођанско брдо
Каменолом–Јошаница-Липље
Липље – Самари
МЗ Султановићи
МЗ Јошаница
МЗ Ново Село
Магистрални пут М-19 – Паљевићи
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Тршић – Соколина
Други путни правци и мјесне заједнице по
Магистрални пут – Бријесница
захтјеву надзорног органа
Молитвиште Тршић-Овчаревац
Козлук – Јусићи – Оџачина
Малешић – Клиса – Петковци
Клиса – Калудрани- Бијели Поток
Регионални пут – Бошковићи
МЗ Горњи Шетићи
МЗ Шетићи
МЗ Петкоци
МЗ Ристићи
МЗЂулићи
Ђулићи – Дураковићи
Ђулићи –Радава(асфалтирани дио)
МЗ Кучић Кула
Цер – Горњи Грбавци
МЗ Цер
К.мост-Д.Каменица–Г.Каменица–Шијаковићи
Пут за Павловиће, Зекиће и Божиће.

НАБАВКА И ИЗВОЗ ФРАКЦИЈЕ ''ДВОЈКЕ''
вршиће се на следећим путним правцима:
Камени мост – Горња Каменица (Шијаковићи), у дужини од .................... .......................15 км
К.Ријека – Лијешањ, у дужини од....................................................................................... 3 км
Јошаница (каменолом) – Липље, у дужини од................................................................... 3 км
Јошаница – Ново село, у дужини од.................................................................................. 3 км
Српска Варош - Зворник – Кула град, у дужини од............................................................ 5 км
Златне воде – Снагово- Бијељевина, у дужини од............................................................10 км
Снагово (Р.Хан) – Црни врх,у дужини од............................................................................5 км
Зворник – Шћемлија, у дужини од....................................................................................2,5 км
Ораовац-Глумина – Махмутовићи, у дужини од................................................................. 4 км
Ораовац – Крижевићи – Парлог, у дужини од.................................................................... 8 км
Парлог – Баљковица – Пандурица, у дужини од ................................................................6 км
Јардан (надвожњак) – Д.Грбавци, у дужини од...................................................................6 км
Крижевићи – Китовнице – Дуги дио, у дужини од.............................................................6,5 км
Цер – Горњи Грбавци, у дужини од ...................................................................................5 км
Бијели Поток – Калудрани – Клиса, у дужини од............................................................... 7 км
Ђулићи – Дураковићи, у дужини од................................................................................... 2 км
Петковци – Клиса, у дужини од...........................................................................................2 км
Шетићи – Бошковићи, у дужини од................................................................................. 2,5 км
Доњи Шетићи – Горњи Шетићи, у дужини од .....................................................................2 км
Тршић – Живковина, у дужини од.......................................................................................3 км
Козлук – Јусићи – Оџачина, у дужини од................................................................... ....... 8 км
Малешић (Шакотићи) – Клиса, у дужини од............................................................. ......... 5 км
Скочић – Горњи Скочић, у дужини од.................................................................................3 км
Кисељачки Пут – Кисељак, у дужини од............................................................................ 6 км
Средњи Шепак – Горњи Шепак, у дужини од ..................................................................2,5 км
Средњи Шепак – Брањево – Локањ-Брањево- Д.Пилица, у дужини од.............................13 км
Д.Пилица – Кула –Баре – Пећина – Д.Пилица, у дужини од .............................................20 км
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Челопек – Улице – Каракај, у дужини од ............................................................................5 км
Тршић – Соколина, у дужини од ........................................................................................2 км
Тршић – Марковићи, у дужини од ...................................................................................1,5 км
Челопек – Цер, у дужини од ..............................................................................................2 км
Магистрални пут – Горњи Табанци – Сјенокос, у дужини од.............................................. 5 км
Дрињача – Костјерево, у дужини од.................................................................................. 3 км
Магистрални пут М-19 – Паљевићи ..……………………………………………….…………… 3,2 км
Магистрални пут– Ђевање, у дужини од........................................................................... 4 км
Липље – Самари – Јошаница, у дужини од .......................................................................7 км
Липље – Султановићи – Маричићи, у дужини од............................................................ 3,5 км
Шћемлија – Хоча – Магистрални пут, у дужини од.............................................................3 км
Средњи Шепак – Вишњик, у дужини од..............................................................................1 км
Бијели Поток – Кучић кула, у дужини од ............................................................................3 км
Магистрални пут – Доњи Шепак – Дебела међа, у дужини од ............................................2 км
Магистрални пут – Пађине, у дужини од............................................................................ 2 км
МЗ Роћевић засеоци Пецка, Врела, Писићи и Гробље, у дужини од ..................................3 км
Бакрачи - Глођанско брдо, у дужини од............................................................................. 1 км
Тршић – гробље Овчаревац, у дужини од ......................................................................... 3 км
Тршић – Крстићи, у дужини од ........................................................................................... 2 км
Табанци – Козлук, у дужини од .......................................................................................... 2 км
Дриљача – Луке, у дужини од ............................................................................................ 2 км
Локањ са засеоцима: Пантићи – Подгај – Гробљански пут, у дужини од ……….......………. 3 км
Радоњићи – Јанковићи – Паровића поток, у дужини од …………………………….......……… 4 км
Савићи – Антићи – Њиверице, у дужини од ....................................................................... 5 км
Манојловићи – Лазаревићи, у дужини од ........................................................................... 3 км
Брањево – Подосоје, у дужини од .................................................................................. 3,5 км
Извоз фракције ''двојке'' вршиће се и на другим
путним правцима по потреби (ако процијени надзорни орган).

завода,
- врсте радова током дневног рада са подацима о
количинама.

4. ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Руководилац зимске службе дужан је водити
дневник рада зимске службе.
Све интервенције морају бити евидентиране кроз
књигу - Дневник зимске службе, са бројем остварених сати
рада за возила и машина које су у том моменту
ангажоване.
Дневник зимске службе и радни налози морају
бити овјерени од стране инвеститора најкасније у року од
48 сати од извршене интервенције.
Дневник рада зимске службе је документ који служи
за обрачун извршених радова.
У зависности од временских услова и указане
потребе,
постоји могућност смањења или повећања
уговорених количина, а све у складу са закљученим
уговором.
У дневнику рада зимске службе посебно је важно
регистровати:
- датум, временске прогнозе, критичне температуре према
подацима Хидрометеоролошког

НАПОМЕНА:
- Одабран Извођач радова је дужан доставити списак
механизације којом располаже за обављањем послова
зимског одржавања и то:
- за градске улице и приградских насеља –
минимално 3 возила са опремом за чишћење и разгртање
снијега и камион кипер за утовар и одвоз снијега са градских
улица у случају већих падавина;
- за локалне путеве – минимално 4 возила са
опремом за чишћење и разгртање снијега,
- По налогу Одјељења за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја (надзорног оргaна), а у
сарадњи са мјесним заједницама
зимска служба ће
обављати послове и мимо овог програма (веће снијежне
падавине, невријеме и сл.) и за то ће се у тендеру
предвидјети ставка непредвиђени радови,
- Изабрани извођач радова је дужан благовремено
обезбиједити посипни матеиријал (индустријску со и
фракцију) за зимско одржавање, а дужан је да се код сваког
изласка на терен обавезно јави предсједнику МЗ,
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- Предсједници мјесних заједница нису овлашћени
да издају налоге за послове зимског одржавања, већ
само врше контролу извршених послова од стране
Извођача, у координацији са Инвеститором,
- Предузећа са којима Општина склопи уговор о
зимском одржавању путева и улица на територији
општине Зворник, дужна су да се одазову позиву
Наручиоца радова најкасније до 30 минута по позиву и
започну са обављањем наложеног посла,
- У ситуацијама повећане опасности од снијежних
падавина и снијега, укључиће се и Служба цивилне заштите
са којом ће се координирати рад на терену, ради отклањања
последица, узрокованим великим снијежним падавинама.
Наведени програм усвојен је на 24.редовној сједници
Скупштине општине одржаној 15.10.2015.године.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-121/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 21.10.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 43. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став 1. алинеја
8. и члана 44. Статута општине Зворник, - пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“, број:3/10, 14/12 и
3/13), Начелник општине Зворник, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста – пречишћен текст Општинске
управе општине Зворник
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе
општине Зворникпречишћен текст број:02-014-1/14 од 13.01.2014. године,
Правилника о измјени и допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Општинске
управе
општине
Зворник
број:02-014-1/15
од
04.05.2015.године (у даљем тексту Правилник), на страни 47.
Правилника иза тачке 9. додаје се тачка 10. „Самостални
стручни сарадник- инспектор за храну“.
Опис послова:
-

-

-

Обавља послове инспекцијског надзора у
погледу придржавања прописама који се
односе на храну у спољнотрговинском и
унутрашњем надзору
Надзор над санитарно-хигијенским стањем
објеката у којима се врши производња и
промет хране и у другим управним подручјима
кад је за то одређено посебним прописом,
подноси извјештај о раду начелнику одјељења
сваких мјесец дана са прецизно наведеним
радним активностима које је обавио,

23. октобар 2015.

-

врши и друге послове из ове области по
наређењу начелника одјељења, за свој рад
одговоран је начелнику одјељења

Број извршилаца: 1 /један/
Сложеност: Управно-надзорни, најсложенији.
Услови: ВСС, дипломирани инжењер технологије, три године
радног искуства, положен стручни испит за рад у општинској
управи.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-2/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став 1. алинеја
8. и члана 44. Статута општине Зворник, - пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“, број:3/10, 14/12 и
3/13), Начелник општине Зворник, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе Зворник –
пречишћен текст
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Зворник-пречишћен текст
број:02-014-1/14 од 13.01.2014. године, Правилника о измјени
и допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе Зворник
број:02-014-2/15 од 22.09.2015.године (у даљем тексту
Правилник), на страни 65. Правилника у тачци 14. „Кафе
куварица-сервирке“ текст иза рјечи ”Услови:КВ радник или
осмогодишња школа“ мјења се и гласи ”Услови:КВ радник
или ССС“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-3/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.10.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
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број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став 1. алинеја
8. и члана 44. Статута општине Зворник, - пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“, број:9/14), Начелник
општине Зворник, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе Зворник –
пречишћен текст

-

-

-

Члан 1.

-

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Зворник-пречишћен текст
број:02-014-1/14 од 13.01.2014. године, Правилника о измјени
и допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе Зворник
број:02-014-3/15 од 02.102015.године (у даљем тексту
Правилник), на страни 17. Правилника тачка 7. „Стручни
сарадник за главну књигу трезора-унос налога и контролу
скупа књига у трезорском пословању“ мјења се и
гласи:“Самостални стручни сарадник за главну књигу
трезора“.
Опис послова:
- Врши унос из трезорског образца бр 3. сталних
средстава и ситног инвентара за потрошачке
јединице Општинске управе и буџетских корисника у
главну књигу трезора,
- Врши унос из трезорског образца бр.3 главне
благајне трезора и помоћних благајни за
потрошачке јединице Општинске управе и буџетске
кориснике у главну књигу трезора,
- Врши унос података из трезорског образца број 3 за
потраживања који се односе на приходе од имовине
општине у главну књигу трезора,
- Врши унос података из трезорског образца број 3
који се односи на остале разграничене приходе за
АС и буџетске кориснике у главну књигу трезора,
- Књижи приходе и усаглашава са изводима у главну
књигу трезора,
- Врши усаглашење жиро рачуна са плаћањима и
поравнању као и преглед у овлаштењу поравнања и
плаћања за потрошачке јединице Општинске
Управе и буџетских корисника,
- Креира налоге исправки који се односе на жиро
рачун и прелазни рачун,
- Отвара субаналитику,
- Врши унос података из трезорског бр. 3 за све
исправке за потрошачке јединице Општинске
Управе и буџетске кориснике у главну књигу трезора
као и унос кредита,
- Врши пренос књижења из свих помоћних књига као
и њихову обраду у главну књигу трезора,
- Врши ажурирање књижења по датуму, мјесецу и
години главну књигу трезора,

-

-

-

23. октобар 2015.
Врши мјесечно усаглашење књиговодствене
евиденције трезора са евиденцијом буџетских
корисника ( бруто биланс),
Врши мјесечно усаглашење главне благајне и
помоћних благајни по потрошачким јединицама
Општинске Управе и буџетских корисника са
књиговодственом евиденцијом уноса у гк трезора,
Врши усаглашавање основних средстава и ситног
инвентара са евиденцијом буџетских корисника и
Општинске Управе,
Врши унос података из трезорског образца бр 5 за
бруто плате,
Врши унос података из трезорског образца бр 5 за
физичка лица по основу осталих личних примања
за потрошачке јединице Општинске Управе у
овлашћењу ап помоћна књига трезора,
Врши претраживања и саставља извјештаје из
домена свог ап овлашћења трезорског пословања,
подноси извјештај о раду претпостављеном
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно
наведеним радним активностима које је обавио,
врши и друге послове по наређењу шефа одсјека и
начелника одјељења, за свој рад одговоран је шефу
одсјека.

Број извршилаца: 1 /један/
Сложеност: Стручно-оперативни; сложени
Услови: ВСС – економског смјера, једна година
радног искуства, положен стручни испит за рад у
општинској управи.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-4/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.10.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 38. и
44.Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'' број: 9/14) ,Начелник општине
Зворник, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање заједничког
пројекта
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу 10.000,00 КМ
намјенски за реализацију пројекта управљања ризицима од
клизишта у чијој реализацији учествују Општина Зворник и
UNDP Босне и Херцеговине.
Члан 2.
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Средства се одобравају намјенски на име израде геолошких
истраживања и израде пројектне документације за санирање
клизишта у склопу Пројекта управљања ризицима од
клизишта у Босни и Херцеговини,БиХ 10/00094409.
Члан 3.
Средства из тачке 1. Ове Одлуке обезбједиће се са позиције
415200-Капитални грантови (суфинансирање заједничких
пројеката),потрошачка
јединица
01190120-Кабинет
Начелника општине.
Средства уплатити на жиро рачун UNDP Босне и
Херцеговине код Рајфајзен банке број:50202100003000651,трансакциони
рачун
161-000-0000000011,адреса:Змај од Босне бб,71000 Сарајево.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 5.
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-339-16/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 72.став 3.Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05,118/05 и 98/13) ,Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
О ОТВАРАЊУ РАЧУНА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА
Члан 1.
У оквиру јединственог рачуна трезора општине Зворник
отвара се рачун посебних намјена под називом ''Рачун
посебних намјена –Прилика Плус'' код Нове Банке а.д.
Члан 2.
Средства прикупљена на рачун посебних намјена трошиће се
у складу са намјеном одобрених средстава.
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погинулих бораца и војних инвалида (број:01-022-66 од
23.05.2006.године) , Начелник општине Зворник, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање заједничког
пројекта
подршка набавке лијекова за породице погинулих бораца и
ратне војне инвалиде
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу од 2.000,00 КМ
намјенски за реализацију пројекта''подршка набавке
лијекова за ратне војне инвалиде'' у чијој реализацији
учествују Општина Зворник .Општинска борачка
организација Зворник, Општинска организација породица
заробљених и погинулих бораца и несталих лица и
Удружења ратних војних инвалида Зворник.
Члан 2.
Средства у износу од 2.000,00 КМ распоређују се удружењу
ратних војних инвалида.
Члан 3.
Удружење има обавезу:
-да се средства распоређују на основу јасних и договорених
правила и
-да извјештај о утрошку средстава поднесу Одјељењу за
борачко-инвалидску заштиту у припремљеној форми са свим
неопходним прилозима
Члан 4.
Средства из тачке 1. Ове Одлуке исплатиће се са позиције
416100—текуће помоћи за инвалиде ,рањене и
ППБ.Средства ће се исплаћивати на жиро рачуне удружења.
Члан 5.
Након уредно достављеног и одобреног извјештаја Начелник
општине Зворник ће донијети нову Одлуку о одобравању
средстава.

Члан 3.
Све промјене на рачуну посебних намјена евидентираће се у
Главној кљизи трезора општине Зворник.

Члан 6.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије и Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Административне службе општине Зворник.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-100/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44.Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'' број:
9/14) и члана 4.Одлуке о допунским правима породица

Члан 7.
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-102/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.10.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник '' број
9/14) и члана 2. Одлуке о именовању кандидата за комисију
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за припрему, праћење и анализу изградње објеката број 02111-10/14 од 12.03.2014.године Начелник општине Зворник
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије
Члан 1.
У комисију за праћење и анализу изведених радова на:
Асфалтирање пута у МЗ Горње Снагово и Санација локалног
пута у МЗ Горња Каменица именују се :
1. Стевановић Владан, дипл.грађ.инжењер, предсједник
2. Ђокић Млађана, дипл.инжењер арх., члан,
3. Ерић Сања, дипл.грађ.инжењер, члан
Члан 2.
Задатак комисије је да у кординацији са надзорним органом
Бошковић
Небојшом,
грађ.инжењером,
именованим
рјешењем број 02-360-36-1/15, изврши контролу изведених
радова, односно да утврди да ли су радови изведени према
уговорима о извођењу радова број: 02-07-18/15 од
11.06.2015.године и број 02-07-19/15 од 11.06.2015.године и
то: у погледу обима и квалитета радова, рокова изградње, да
ли је извођач прибавио потребне атесте и друго.
Члан 3.
Радом комисије руководи предсједник комисије, који је дужан
да након обављених задатака из предходног члана записник
достави надлежном органу у року од 8 дана.
Члан 4.
Овo рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у
''Службеном гласнику општине Зворник'' .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-35/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 5. Одлуке о расписивању лицитације за
додјелу у закуп јавних површина за постављање монтажног
објекта (''Службени гласник Општине Зворник '' број 11/15) и
члана 38. и 44.Статута општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник '' број 11/14) , Начелник
општине Зворник д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за спровођење поступка
лицитације
Члан 1.
У комисију за спровођење лицитације за додјелу у закуп
јавне површине именују се :
1.Станковић Ненад , предсједник,
Тијанић Веселин , замјеник предсједника,
2.Ђокић Млађена , члан,
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Стевановић Владан, замјеник члана,
3.Ристић Миладин , члан
Крсмановић Александар , замјеник члана.
За записничара комисије се именује Калдесић Невена.
Члан 2.
Задатак комисије је да у складу са Одлуком о расписивању
лицитације за додјелу у закуп јавних површина за
постављање монтажног објекта спроведе лицитацију дана
15.10.2015.године и изврши одабир најповољнијег понуђача
, о чему је дужна да води записник који ће доставити
надлежном органу на даље поступање.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а , објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-475-52/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 143.став 4. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник
Републике Српске» број:
101/04,42/05,118/05 и 98/13,члана 13.и члана 24.став
6.Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности
запослених у општинској ,односној градској управи
(''Службени гласник Републике Српске'' број:41/14) и члана
190.Закона о општем ушправном поступку (''Службени
гласник Републике Српске'',број:13/02,87/07 и 50/10)Начелник
општине Зворник доноси
РЈЕШЕЊЕ
о допуни рјешења о именовању дисциплинске комисије
I
Рјешење о именовању дисциплинске комисије,донијето дана
07.09.2015.године,под бројем:02-11134/2015.године,допуњује се у члану 1. Тако што се за
записничара комисије именује Милена Митровић.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-34/15
НАЧЕЛНИК
Датум:1.10.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник '' број
9/14) и члана 28. Одлуке о комуналном реду на подручју
општине Зворник (''Службени гласник општине Зворник'' број
10/13) Начелник општине Зворник доноси
РЈЕШЕЊЕ
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о именовању комисије
Члан 1.
У комисију за одређивање мјеста за смјештај контејнера за
одлагање комуналног отпада ,по мјесним заједницама на
подручју општине Зворник именују се :
1. Гајић Мирко, предсједник Комисије
2. Ристановић Милисав,члан
3. Савић Раде,члан
Члан 2.
Задатак комисије је да у кординацији са представницима
АД''Водовод и комуналије''Зворник предсједницима мјесних
заједница,одреде мјеста за постављање контејнера по
мјесним заједницама,који су добијени од Шведске
организације СИДА.
Члан 3.
Радом комисије руководи предсједник комисије, који је дужан
сачинити списак са утврђеним бројем мјеста и прецизним
локацијама за постављање контејнера по мјесним
заједницама и исти достави надлежном органу.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у
''Службеном гласнику општине Зворник'' .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-40/15
НАЧЕЛНИК
Датум:9.10.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобравају се новчана средства Томић (Зоран) Владану из
Зворника,Економија бб,ЈМБ-2004990170110,за покривање
трошкова лијечења,у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. Овог закључка,обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне помоћи појединцима
,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

23. октобар 2015.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-777/15
НАЧЕЛНИК
Датум:28.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.

Чалић Жељку из Зворника,
са ЈМБГ 1801969183893
,одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-566/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.05.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобравају се новчана средства Ђурић (Душан) Малини из
Зворника,ЈМБГ 3007950188745,за покривање трошкова
лијечења, у износу од 200,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка , обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
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III

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-953/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.05.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Стевановић Милу из Глумине ,ЈМБ1703976183929,исплата 150,00 КМ на име трошкова
чишћења таванских просторија у ЈУ Основној школи ''Свети
Сава'' у Зворнику.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-415200-Грант за санацију школских
објеката.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-572/15
НАЧЕЛНИК
Датум:01.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати новчане награде
Члан 1.
Одобрава се исплата новчане награде Спасојевић Здравку из
Скочића, са ЈМБ -2006969183914, за уступање шатора од

23. октобар 2015.

сто мјеста са есцајгом и послугом за манифестацију ''Дринска
регата'', у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције –једнократне помоћи појединцима
,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе 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: 02-4030-134/15
НАЧЕЛНИК
Датум:14.8.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобравају се новчана средства Којић (Српко) Милени из
Шетића,ЈМБ-0503977188891,за
покривање
трошкова
школарине и куповине школског прибора, у износу од 100,00
КМ.
II
Средства из тачке 1. Овог закључка,обезбједиће се са
позиције-једнократне помоћи појединцима ,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-866/15
НАЧЕЛНИК
Датум:02.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
I

Одобравају се новчана средства ЈУ''Дом омладине
Зворник'',намјенски за финансирање текућих активности у
2015.години,у износу 1.000,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. Овог закључка,обезбједиће се са
позиције 414100-Субвенција за ЈУ Дом омладине.
Новчана средства из тачке 1.овог Закључка уплатити на
жиро-рачун ЈУ ''Дом омладине Зворник''.

23. октобар 2015.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобравају се новчана средства предузећу ''Божур стартинг''
Доо,у износу 410,00 км на име организовања и финансирања
трошкова сахране за преминулу Милановић Катарину која је
била незбринуто лице и која није имала ближу фамилију.
II

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV

Средства исплатити са позиције 416100-једнократне помоћи
појединцима и трошкови за сахране незбринутих
лица,потрошачка
јединица
Одјељење
за
привреду,пољопривреду и друштвене дјелатности –
01190150.

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

Новчана средства уплатити на жиро рачун наведеног
предузећа.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-142/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси

III

III

ЗАКЉУЧАК
о одоравању новчане помоћи
I
Одобравају се новчана средства Матић (Спасоје) Лазар из
Цера,ЈМБГ 0612945184227,за покривање трошкова лијечења,
у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. Овог закључка,обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-906/15
НАЧЕЛНИК
Датум:04.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-923/15
НАЧЕЛНИК
Датум:07.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства предузећу ''Божур стартинг''
Доо,у износу 360,00 км на име организовања и финансирања
трошкова сахране за преминулог Томић Чедомира који није
имао ближу фамилију и који је био корисник права Центра за
социјални рад Зворник.
II
Средства исплатити са позиције 416100-једнократне помоћи
појединцима и трошкови за сахране незбринутих
лица,потрошачка
јединица
Одјељење
за
привреду,пољопривреду и друштвене дјелатности –
01190150.
Новчана средства уплатити на жиро рачун наведеног
предузећа.
III
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-924/15
НАЧЕЛНИК
Датум:07.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Хајдуковић (Васо) Зорици из Китовница,ЈМБ
1502964188903, једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације,у износу 100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-835/15
НАЧЕЛНИК
Датум:07.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Одобрава се Пожарчевић (Милан) Зорану из Челопека, са
ЈМБГ 0904968183938,једнократна новчана помоћ за
покривање трошкова лијечења, у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.

23. октобар 2015.

Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције –једнократне помоћи појединцима
,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-856/15
НАЧЕЛНИК
Датум:09.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Пантић (Борисав) Момчилу из Д.Пилице,ЈМБГ
1001961183944,једнократна новчана помоћ за покривање
трошкова лијечења супруге, у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка , обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-927/15
НАЧЕЛНИК
Датум:10.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
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I

Одобравају се новчана средства Стевановић (Цвијетин)
Зорици из Шетића бр.65,ЈМБ-1507969188911,за покривање
трошкова лијечења,у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. Овог закључка,обезбједиће се са
позиције-једнократне помоћи појединцима ,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-903/15
НАЧЕЛНИК
Датум:11.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Караћ Новице ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I

23. октобар 2015.

II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-182/15
НАЧЕЛНИК
Датум:11.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'', број
9/14) и одредаба Споразума о међусобним обавезама на
санацији водотока и клизишта у општини Зворник, број 02339/15 од 12.05.2015.године, склопљеног између општине
Зворник и Министарства одбране Босне и Херцеговине,
Начелник општине Зворник, доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати дневница
припадницима Оружаних снага БиХ
I
Одобрава се исплата дневница припадницима оружаних
снага БиХ, 25КМ по радном дану, који су ангажовани на
санацији водотока и клизишта на подручју општине Зворник,
по основу броја радних дана на наведеним пословима,
закључно са даном 25.09.2015.године, у укупном износу
1.400КМ, како слиједи:

Одобрава се Караћ Новици ЈМБ 1402978190035,ЗворникБрањево, једнократна исплата у износу од 200,00 КМ за
друго рођено дијете.
РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЈМБГ

БРОЈ

БАНКА

ЖИРО-РАЧУНА

РАДНИХ

УКУПНО

ДАНА

(КМ)

1.

ЖЕПИНИЋ ВЛАДАН

2601988183734

161-300-00511654-21

Раифаизен банка

5

125

2.

ЈЕШИЋ МЛАДЕНКО

2901982773614

562-100-80078300-13

НЛБ Развојна банка

9

225

3.

КАРИЋ СЕМИР

1409989183892

132-140-20078211-27

НЛБ банка

5

125

4.

КРСТИЋ ЖЕЉКО

2103984183756

161-300-00394961-27

Раифаизен банка

8

200

5.

ЛУКИЋ ДЕЈАН

0210987183742

161-300-00482752-09

Раифаизен банка

8

200
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6.

СЕЈДИНОВИЋ

23. октобар 2015.

1912967183892

132-290-02050285-22

НЛБ банка

8

200

2008981121579

552-000-99999999-17

Хипо-Алпе-Адриа

8

200

153-362-5470

банка

199-541-60501426-80

Шпаркасе банка

5

125

БЕСИМ
7.

8.

ТЕПИЋ МЛАДЕН

ШЕЈТАНИЋ АЛМИР

2511983151134

УКУПНО

1400

II

Средства ће се уплатити на жиро-рачуне припадника
Оружаних снага БиХ.

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој благајни Општинске управе
Зворник.
Члан 3.

III

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.

Исплата дневница из члан 1. овог Зкључка ће се вршити са
буџетске позиције 412900-Расходи за накнаде и дневнице.

За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе Зворник.

IV
Oвај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће
објављен у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-154/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Стевановић Драгани из Каракаја,мајци дјетета са посебним
потребама, са ЈМБГ 2710981188939 ,одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћитешка материјална ситуација.
Члан 2.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-746/15
НАЧЕЛНИК
Датум:11.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Хасановић Енесу из Шетића , са ЈМБГ 2707966183954
,одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој благајни Општинске управе
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-365/15
НАЧЕЛНИК
Датум:14.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Ристић Споменки из Снагова,ЈМБ2904968188899, једнократна новчана помоћ због тешке
материјалне ситуације,у износу 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-952/15
НАЧЕЛНИК
Датум:14.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Миљановић Воиславу из Зворника,Гробнице 5,одобрава се
исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи-тешка материјална ситуација.
Члан 2.

23. октобар 2015.

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-938/15
НАЧЕЛНИК
Датум:14.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Павловић
Миодрагу
из
Зворника,ЈМБГ
0803957183912,одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ
на име једнократне новчане помоћи-трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-939/15
НАЧЕЛНИК
Датум:14.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
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Одобрава се Стевановић Зорану из Скочића,ЈМБ0706968183907, једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације,у износу 100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-951/15
НАЧЕЛНИК
Датум:14.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Благојевић Раду из Каракаја, са ЈМБГ 0502980183896
,одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-трошкови лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».

23. октобар 2015.

Број: 08-430-936/15
Датум:14.09.2015. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I

Одобрава се исплата новчаних средстава Удружењу пчелара
''БАГРЕМ'' Зворник,у висини 1.500,00 КМ за финансирање
текућих активности удружења у 2015.години.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске
позиције
414100-Субвенција
за
развој
пољопривреде.
Средства ће се дозначити на жиро рачун Удружења пчелара
''Багрем'' Зворник.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-148/15
НАЧЕЛНИК
Датум:14.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Кајак кану клубу ''Дрина''
Зворник у износу 2.500,00 КМ на име плаћања трошкова
учешћа на такмичењу.
II
Новчана средства обезбједиће се са позиције буџетска
резерва .Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200-Грант за финансирање спортских
организација.
Уплату извршити на жиро рачун наведеног клуба.
III

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-164/15
НАЧЕЛНИК
Датум:15.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Мијатовић Жељка ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Мијатовић
Жељку
ЈМБ
1108980180718,Зворник-Улице, једнократна исплата у
износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-178/15
НАЧЕЛНИК
Датум:15.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Перић (Миладин) Ненаду из Зелиња,ЈМБ3010979183921,једнократна новчана помоћ као социјално
угроженој породици ,у износу 150,00 КМ.
II

23. октобар 2015.

Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
позиције 416100-Текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-877/15
НАЧЕЛНИК
Датум:15.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Максимовић Цвијете ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Максимовић
Цвијети
ЈМБ2710971185877,Зворник-Д.Локањ, једнократна исплата у
износу од 500,00 КМ за четврто рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-179/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину

25

Службени гласник општине Зворник

Број 12

(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Вуковић Далибора ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

23. октобар 2015.

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

Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-183/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Стевановић Милице ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

IV

I

Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".

Одобрава
се
Стевановић
Милици
ЈМБ
1707989776641,Зворник-Тршић, једнократна исплата у
износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.

I
Одобрава
се
Вуковић
Далибору
ЈМБ
1709979183898,Зворник-Д.Пилица, једнократна исплата у
износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-180/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Рамић Мунире ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Рамић Мунири ЈМБ 0403974188918,ЗворникД.Каменица, једнократна исплата у износу од 500,00 КМ за
треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-181/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи студенту
Миличић
(Средо)
Александри
из
Ораовца,ЈМБ2111994188899,у износу од 300,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка , обезбједиће се са
буџетске позиције-416100-Стипендије студената.
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Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-67-6-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Спасојевић Милосаву из Андровића ,ЈМБ
0210948183913,једнократна новчана помоћ на име трошкова
смјештаја за мјесеце септембар и октобар 2015.године,у
износу 240,00 КМ.
Кућа именованог је потпуно уништена од клизишта у мају
2014.године.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-980/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК

23. октобар 2015.
I

Одобрава се Савић (Цвјетко) Стеви из Бошковића,ЈМБ
1504952183917,једнократна новчана помоћ на име трошкова
смјештаја за мјесеце септембар и октобар 2015.године,у
износу 200,00 КМ.
Кућа именованог је потпуно уништена од клизишта у мају
2014.године.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-981/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Ивановић Ради из Китовница,ЈМБ
0905949183915,једнократна новчана помоћ на име трошкова
смјештаја за мјесеце септембар и октобар 2015.године,у
износу 300,00 КМ.
Кућа именованог је оштећена од клизишта.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV

о одобравању новчане помоћи
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-983/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Ивановић Божи из Китовница,ЈМБ
0701974183909,једнократна новчана помоћ на име трошкова
смјештаја за мјесеце септембар и октобар 2015.године,у
износу 300,00 КМ.
Кућа именованог је оштећена од клизишта.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-984/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Филиповић (Петко) Милеви из Бошковића,ЈМБ
2404949188907,једнократна новчана помоћ на име трошкова
смјештаја за мјесеце септембар и октобар 2015.године,у
износу 240,00 КМ.
Кућа именованог је потпуно уништена од клизишта у мају
2014.године.

23. октобар 2015.
II

Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-985/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Николић Недељку из Бошковића,ЈМБ
1903950183903,једнократна новчана помоћ на име трошкова
смјештаја за мјесеце септембар и октобар 2015.године,у
износу 240,00 КМ.
Кућа именованог је потпуно уништена од клизишта у мају
2014.године.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-982/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.09.2015. 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:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи студенту
Живковић (Драган) Милану из Тршића,ЈМБ-0111991773610,у
износу од 300,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка , обезбједиће се са
буџетске позиције-416100-Стипендије студената.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-67-6-24/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи студенту
Реџић (Јусуф) Едину из Зворника,Краља Петра бр.22.ЈМБ2806991183894,у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-Стипендије студената.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе 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: 02-67-6-381/15
НАЧЕЛНИК

23. октобар 2015.

Датум:17.09.2015. године

OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи студенту
Дурић (Драгиша) Александру из Зворника,Горанска 1,ЈМБ2207992773635,у износу од 300,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка , обезбједиће се са
буџетске позиције-416100-Стипендије студената.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-67-6-200/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава
се Чикарић
Зејни из Каменице,ЈМБ
0204947188946,супрузи Чикарић Авдулаха једнократна
новчана помоћ на име трошкова смјештаја за мјесеце
септембар и октобар 2015.године,у износу 200,00 КМ.
Кућа именованог је оштећена од клизишта у мају
2014.године.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-986/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Радовић (Десимир) Стани из Грбаваца ,ЈМБ
2509953188896,једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације,у износу 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-961/15
НАЧЕЛНИК
Датум:18.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи студенту
Ивановић
(Горан)
Драгану
из
Петковаца,ЈМБ0303991773633,у износу 300,00 КМ.
II

23. октобар 2015.

Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције 416100-Стипендије студената.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-67-6-300/15
НАЧЕЛНИК
Датум:18.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Томић (Драгутин) Љиљани из Економије бр.8,
са ЈМБ -2909969187391, једнократна новчана помоћ за
покривање трошкова лијечења, у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције –једнократне помоћи појединцима
,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-919/15
НАЧЕЛНИК
Датум:18.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Мијатовић Анђи из Зворника ,ЈМБ2011960189220, једнократна новчана помоћ за покривање
трошкова лијечења,у износу 150,00 КМ.
II
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Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III

23. октобар 2015.

о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Тришић (Милан) Свјетлани из Зворника,улица
9.Априла бр.18,ЈМБ-3110975179363,једнократна новчана
помоћ на име тешке материјалне ситуације,у износу 150,00
КМ.
II

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV

Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима
,економски код 416100.

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

Средства ће се исплатити на благајни општине.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-987/15
НАЧЕЛНИК
Датум:18.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Вуковић Милу из Зворника ,ЈМБ
030195518227,једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације,у износу 300,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-977/15
НАЧЕЛНИК
Датум:21.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-639/15
НАЧЕЛНИК
Датум:21.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Васић (Стево) Милораду из Пађина,ЈМБГ
1403960183895,једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације ,у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка , обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-943/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.09.2015. 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:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Ристић (Ристо) Гаври из Брањева,ЈМБГ
1703963501182,једнократна новчана помоћ на име трошкова
сахране ,у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка , обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-935/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Стојановић (Милош) Стани из Економије,ЈМБ2005946189234, једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације,у износу 100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV

23. октобар 2015.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-969/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Бошковић Загорки из Зворника,ЈМБ1910931187228, једнократна новчана помоћ због тешке
материјалне ситуације,у износу 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-979/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Мехмедовић Фикрету из Горње Каменице
бр.45,ЈМБ-0703971183919,једнократна новчана помоћ за
покривање трошкова лијечења,у износу од 100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима
,економски код 416100.
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Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-970/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати средстава
I
Одобрава се исплата новчаних средстава Спортском
риболовном удружењу ''Бистро'' Зворник за финансирање
текућих активности удружења у 2015.години,у износу 200,00
КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције 415200-Грант за финансирање НВО и
удружења.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-150/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.

23. октобар 2015.

Суљић Салку из Каменице, са ЈМБГ 1504967183891
,одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-764/15
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лазић (Милутин) Зорану из Зворника,
са ЈМБГ
2506973183956 ,одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ
на име једнократне новчане помоћи-трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-992/15
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Којић Младена ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
Одобрава се Којић Младену ЈМБ 2002974173972,ЗворникУл.девета бр.15, исплата у износу од 200,00 КМ за прво
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-187/15
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Новичић Срђана ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Новичић Срђану ЈМБ 1710985180041,ЗворникКитовнице, исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник

23. октобар 2015.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-188/15
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Илић Љиљане ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Илић Љиљани ЈМБ 1109982175012,ЗворникЦер, исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-190/15
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Савић Горана ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I

IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
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Одобрава се Савић Горану ЈМБ 2808986183897,ЗворникШетићи исплата у износу од 200,00 КМ за прво рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-189/15
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Илић Далиборке ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Илић Далиборки ЈМБ 2001978188900,ЗворникСкочић, исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-189/15
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

23. октобар 2015.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Видаковић (Рајо) Стеви из Новог Насеља, са ЈМБГ
0308950183904 ,одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ
на име једнократне новчане помоћи-трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-915/15
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Тарабић Нермину из Кула Града, са ЈМБГ 1604975183897
,одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
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ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-963/15
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Пантић (Владо) Мари из Малешића,ЈМБГ
1605960188910,једнократна новчана помоћ на име плаћања
трошкова лијечења , у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка , обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-885/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Манојловић (Раде) Драгану из Горњег
Локања,ЈМБГ 0801970183909,једнократна новчана помоћ на
име тешке материјалне ситуације , у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка , обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III

23. октобар 2015.

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-974/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Честић Желимиру из МЗ
Брањево,ЈМБГ 1105979183488,у износу 200,00 КМ на име
плаћања трошкова сахране за преминулог Честић Видака.
II
Средства исплатити са позиције 416100-једнократне помоћи
појединцима и трошкови за сахране незбринутим
лицима,потрошачка
јединица
Одјељење
за
привреду,пољопривреду и друштвене дјелатности-01190150.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-345/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Ђокић Иванки из
Малешића,ЈМБГ 0707950188894,у износу 300,00 КМ на име
организовања и плаћања трошкова сахране за преминулу
Ђокић Десанку која је била корисник права код Центра за
социјални рад у Зворнику.
II
Средства исплатити са позиције 416100-једнократне помоћи
појединцима и трошкови за сахране незбринутих
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лица,потрошачка
јединица
Одјељење
за
привреду,пољопривреду и друштвене дјелатности-01190150.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-430-647/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Зворничком урбаном
удружењу младих Зворник намјенски на име суфинансирања
пројекта ''Развој спорта у руралним подручјима општине
Зворник'' у износу 2.000,00 КМ.
II
Новчана средства исплатити са позиције 415200-Капитални
грантови (суфинансирање заједничких пројеката),потрошачка
јединица 01190120-Кабинет Начелника општине.Средства
уплатити на жиро рачун наведеног удружења.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Зворничко урбано удружење младих Зворник је обавезно
доставити детаљан наративни извјештај о реализацији
пројекта.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

ЈМБГ

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Тејић (Лазар) Раји из Доњег Локања,
са ЈМБГ
2105942183910 ,одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ
на име једнократне новчане помоћи-трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-949/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'', број
9/14) и одредаба Споразума о међусобним обавезама на
санацији водотока и клизишта у општини Зворник, број 02339/15 од 12.05.2015.године, склопљеног између општине
Зворник и Министарства одбране Босне и Херцеговине,
Начелник општине Зворник, доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати дневница
припадницима Оружаних снага БиХ
I
Одобрава се исплата дневница припадницима оружаних
снага БиХ, 25КМ по радном дану, који су ангажовани на
санацији водотока и клизишта на подручју општине Зворник,
по основу броја радних дана на наведеним пословима,
закључно са даном 11.09.2015.године, у укупном износу
1.600КМ, како слиједи:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-143/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

23. октобар 2015.

БРОЈ
ЖИРО-РАЧУНА

БАНКА

РАДНИХ

УКУПНО

ДАНА

(КМ)
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1.

ДЕЛИЋ АЛМИН

3108988120010

132-180-20065363-42

НЛБ банка

4

100

2.

СЕЈДИНОВИЋ

1912967183892

132-290-02050285-22

НЛБ банка

2

50

10

250

БЕСИМ
3.

ЈЕШИЋ МЛАДЕНКО

2901982773614

562-100-80078300-13

НЛБ Развојна банка

4.

МИЋИЋ ДАНИЈЕЛ

0209980183498

161-300-00231719-97

Раифаизен банка

8

200

5.

КРСТИЋ ЖЕЉКО

2103984183756

161-300-00394961-27

Раифаизен банка

10

250

6.

ЛУКИЋ ДЕЈАН

0210987183742

161-300-00482752-09

Раифаизен банка

10

250

7.

ЖЕПИНИЋ ВЛАДАН

2601988183734

161-300-00511654-24

Раифаизен банка

2

50

8.

ПЕТРОВИЋ ЈОВО

0309985180009

338-000-00000000-72

Уни Кредит банка

8

200

Хипо-Алпе-Адриа

10

250

40267202000
9.

ТЕПИЋ МЛАДЕН

2008981121579

552-000-99999999-17
153-362-5470

УКУПНО

1600
Новчана средства обезбједиће се са позиције буџетска
резерва. Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200-Грант за финансирање спортских
организација,остали спортови –Ауто мото клуб ''Еxtrem 4x4''.

II
Исплата дневница из члан 1. овог Зкључка ће се вршити са
буџетске позиције 412900-Расходи за накнаде и дневнице.
Средства ће се уплатити на жиро-рачуне припадника
Оружаних снага БиХ.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе Зворник.
IV
Oвај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће
објављен у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-144/15
НАЧЕЛНИК
Датум:11.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-171/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I

о исплати средстава

Одобравају се новчана средства Ауто мото клубу ''ЕXТRЕМ
4X4 Зворник у износу 3.000,00 КМ на име плаћања трошкова
организације такмичења у релију.

I

II

Уплату извршити на жиро рачун наведеног клуба.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

Одобрава се исплата новчаних средстава Регионалном
кинолошком друштву ''Бирач''Зворник на име покривања
дијела трошкова регистрације удружења,у износу 400,00 КМ.
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23. октобар 2015.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-152/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Исић Адисе , Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

Одобрава се Миличић (Миленко) Неђељку из Ораовца,ЈМБГ
0102968183920,једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације , у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка , обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-960/15
НАЧЕЛНИК
Датум:28.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Драгутиновић Горана ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I

I

Одобрава се Исић Адиси
ЈМБ 1712989188899,ЗворникГлумина, исплата у износу од 200,00 КМ за прво рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-193/15
НАЧЕЛНИК
Датум:28.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси

Одобрава
се
Драгутиновић
Горану
ЈМБ
2001987174149,Зворник-Ул.Светог Саве бр.112, једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-192/15
НАЧЕЛНИК
Датум:28.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о

Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције 415200-Грант за финансирање НВО и
удружења.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
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коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Османовић Алисе ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси

I

о одобравању новчане помоћи

Одобрава
се
Османовић
Алиси
ЈМБ
2706994185028,Зворник-Ул.Доња Каменица, једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-191/15
НАЧЕЛНИК
Датум:28.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава
се
Игњатовић
(Миле)
Драгани
из
Дрињаче,ЈМБ0805987188918, једнократна новчана помоћ на
име тешке материјалне ситуације,у износу 100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-869/15
НАЧЕЛНИК
Датум:28.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Сикимић (Марјан) Бранки из Каракаја 5.јули,ЈМБ 1312976188891, једнократна новчана помоћ на
име тешке материјалне ситуације,у износу 100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-840/15
НАЧЕЛНИК
Датум:28.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Мијић (Драго) Душанки из Шетића, са ЈМБГ 1812965139999
,одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.

40

Службени гласник општине Зворник

Број 12

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1003/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Милутиновић Цвијану из Бараке-Каракај,
са ЈМБГ
3003948183897 ,одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ
на име једнократне новчане помоћи-трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1003/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Јовановић (Марко) Живораду,РВИ из Челопека
,са ЈМБ-1305952183892,једнократна новчана помоћ,у износу
од 150,00 КМ на име трошкова лијечења.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка , обезбједиће се са
буџетске позиције-416100-средства за инвалиде и породице
погинулих бораца.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.

23. октобар 2015.
III

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-390/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Кокоруш (Гојко) Слободану из Брањева,
са
ЈМБГ2406972174142 ,одобрава се исплата у износу од 150,00
КМ на име једнократне новчане помоћи-трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1002/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
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Лазаревић (Рајо) Рајку из Локања, са ЈМБГ 2710969183948
,одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-957/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Ћетковић
(Видо)
Милоју
из
Економије,
са
ЈМБГ0101940171793 ,одобрава се исплата у износу од 200,00
КМ на име једнократне новчане помоћи-тешка материјална
ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-920/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

23. октобар 2015.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Симић Слободану из Брањева, са ЈМБГ1508964192194
,одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-594/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Зулић Самира ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Зулић Самиру ЈМБ 0211975183999,ЗворникУл.Ослобођења бр.5, једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
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ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-194/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.

Стевић
(Мићо)
Маријани
из
Г.Локања,
са
ЈМБГ0706994778633 ,одобрава се исплата у износу од 150,00
КМ на име једнократне новчане помоћи-трошкови
школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-964/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Тојић Борки из Скочића,ЈМБ-3103955505012,
једнократна новчана помоћ за покривање трошкова лијечења
кћерке,у износу 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима
,економски код 416100.

23. октобар 2015.
III

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1014/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) 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.
Милетић (Велизар) Весни из Китовница,
са ЈМБГ
2211972188903 ,одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ
на име једнократне новчане помоћи-трошкови лијечења
дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-931/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Педић Мирзе ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

Средства ће се исплатити на благајни општине.
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I

Одобрава се Педић Мирзи ЈМБ 2001982183948,ЗворникКула Град, исплата у износу од 200,00 КМ за прво рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-199/15
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Савић Наташе ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Савић Наташи ЈМБ 2010994188936,ЗворникДоњи Локањ, исплата у износу од 200,00 КМ за прво рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-198/15
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст

23. октобар 2015.

("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Лазаревић Винке ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Лазаревић Винки ЈМБ 0310990185084,ЗворникЧелопек бр.79, исплата у износу од 200,00 КМ за прво
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-197/15
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Гурдијељевић
Милијане , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Гурдијељевић
Милијани
ЈМБ
0602980179176,Зворник-Каракај,Ново насеље,Фагум бр.152,
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
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ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-196/15
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'', број
9/14) Начелник општине , доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Бошковић Небојши и Томић Милошу,службеницима општинске
управе Зворник,ангажованим на пословима координације
рада,превоза и одржавања механизације оружаних снага БиХ на
чишћењу рјечних корита и клизишта на подручју општине Зворник,
који по Правилнику о коришћењу службеног телефона имају право
на исто,одобрава се коришћење службеног мобилног телефона у
неограниченом износу за мјесеце септембар и октобар
2015.године,за вријеме ангажовања оружаних снага БиХ у
Зворнику.
II
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе Зворник.

Oвај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће
објављен у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-101/15
НАЧЕЛНИК
Датум:07.10.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике
Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12 и 52/14) и члана
8. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник за 2015.
годину ("Службени гласник општине Зворник", број: 15/14),
Начелник општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине Зворник
за 2015. годину у оквиру потрошачке јединице 01190260Служба цивилне заштите, са позиције:
- 511300-Издаци за набавку постројења и опреме за
цивилну заштиту, на позиције:
- 412900-Средства за деминирање, обуку и ванредне
прилике, у износу 3.000,00 КМ,
- 412600-Расходи за гориво за хитне интервенције, у
износу 3.000,00 КМ.

23. октобар 2015.

Реалокација је потребна да би се финансирали ТРОШКОВИ
АНГАЖОВАЊА Оружаних снага БиХ на пословима чишћења
водотока и санирања клизишта на подручју Општине
Зворник.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-23/15
НАЧЕЛНИК
Датум:05.10.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике
Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12 и 52/14) и члана
8. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник за 2015.
годину ("Службени гласник општине Зворник", број: 15/14),
Начелник општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине Зворник
за 2015. годину у оквиру потрошачке јединице 01190140Одјељење за финансије, са позиције:
- 621900-Отплата дуга из претходних година, на
позиције:
- 412900-Судска рјешења, у износу 2.000,00 КМ,
- 412900-Расходи по основу репрезентације, у износу
5.000,00 КМ за потрошачку јединицу 01190120Кабинет Начелника општине.
Реалокација је потребна да би се финансирали увећани
трошкови на наведеним позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-18/2015
НАЧЕЛНИК
Датум:11.10.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике
Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12 и 52/14) и члана
8. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник за 2015.
годину ("Службени гласник општине Зворник", број: 15/14),
Начелник општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине Зворник
за 2015. годину у оквиру потрошачке јединице 01190240Служба за развој локалне самоуправе, заједничке послове и
управљање људским ресурсима, са позиције:
- 511300- Издаци за набавку постројења и опреме
АС, на позиције:
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412700-Расходи за стручне услуге(информисања и
медија,
правне,
ревизорске,
компјутерске,
административне,
вјештачења
и
пројектна
документација) у износу 2.000,00 КМ и
- 412500-Расходи за текуће одржавање у износу
3.000,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се финансирали увећани
трошкови на наведеним позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-19/2015
НАЧЕЛНИК
Датум:18.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике
Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12 и 52/14) и члана
8. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник за 2015.
годину ("Службени гласник општине Зворник", број: 15/14),
Начелник општине д о н о с и
-

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине Зворник
за 2015. годину у оквиру потрошачке јединице 01190240Служба за развој локалне самоуправе, заједничке послове и
управљање људским ресурсима, са позиције:
- 511700-Издаци за нематеријалну произведену
имовину, на позицију:
- 412700-Расходи за стручне услуге(информисања и
медија,
правне,
ревизорске,
компјутерске,
административне,
вјештачења
и
пројектна
документација) у износу 2.000,00 КМ, и са позиције:
- 511300-Издаци за набавку постројења и опреме АС,
на позицију:
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза), у износу 10.000,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се финансирали увећани
трошкови на наведеним позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-17/2015
НАЧЕЛНИК
Датум:11.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике
Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12 и 52/14) и члана
8. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник за 2015.

23. октобар 2015.

годину ("Службени гласник општине Зворник", број: 15/14),
Начелник општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине Зворник
за 2015. годину у оквиру потрошачке јединице 01190170Одјељење за стамбено комуналне послове и послове
саобраћаја, са позиције:
- 517100-Издаци по основу пореза на додату
вриједност за водовод, на позицију:
- 415200-Расходи по основу репрезентације, за
потрошачку јединицу 01190120-Кабинет Начелника
општине у износу 10.000,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се финансирали увећани
трошкови на наведеној позицији.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-21/2015
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике
Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12 и 52/14) и члана
8. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник за 2015.
годину ("Службени гласник општине Зворник", број: 15/14),
Начелник општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине Зворник
за 2015. годину у оквиру потрошачке јединице 01190170Одјељење за стамбено комуналне послове и послове
саобраћаја, са позиције:
- 517100-Издаци по основу пореза на додату
вриједност за водовод, на позицију:
- 415200-Капитални
грантови
(суфинансирање
заједничких пројеката), за потрошачку јединицу
01190120-Кабинет Начелника општине у износу
20.000,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се финансирали трошкови
пројекта управљања ризицима од клизишта и суфинанирања
трошкова са UNDP Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-20/2015
НАЧЕЛНИК
Датум:18.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике
Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12 и 52/14) и члана
8. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник за 2015.
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23. октобар 2015.

годину ("Службени гласник општине Зворник", број: 15/14),
Начелник општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине Зворник
за 2015. годину у оквиру потрошачке јединице 01190170Одјељење за стамбено комуналне послове и послове
саобраћаја, са позиције:
- 517100-Издаци по основу пореза на додату
вриједност за водовод, на позицију:
- 412500-Расходи за хитне интервенције-клизишта, у
износу 20.000,00 КМ, за потрошачку јединицу
01190260-Служба цивилне заштите.
Реалокација је потребна да би се финансирали увећани
трошкови на наведеној позицији а који су настали услед
појаве великог броја клизишта на подручју Општине
Зворник.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-16/2015
НАЧЕЛНИК
Датум:09.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СТРАНА
1.
Исправка Одлуке о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом Ђукић Види из Козлука
1
2.
Одлуке о покрићу дефицита по годишњем финансијском извјештају буџета општине Зворник за
1
2014.годину
3.
Одлука о давању гаранције на кредитно задужење ЈП''Регионална депонија''из Зворника код Владе
2
Републике Српске
4.
Закључка у вези Одлуке о прихватању кредитног задужења општине Зворник
3
5.
Одлука о расписивању лицитације за продају градског грађевинског земљишта означеног као к.ч.
3
број 8698/2 КО Зворник
6.
Одлука о измјенама Одлуке о замјени земљишта у насељу ''Улице'' ради изградње приступног пута и
4
моста на ријеци Сапни
7.
Рјешење о разрјешење директора ЈУ''Дом здравља'' Зворник
4
8.
Рјешење о именовању в.д.директора ЈУ''Дом здравља'' Зворник
4
9
Рјешење о разрјешењу в.д.Начелника одјељења за инспекцијски надзор
4
10
Рјешење о разрјешење в.д.Начелника одјељења за финансије
5
11
Рјешење о именовању Начелника одјељења за инспекцијски надзор
5
12
Рјешење о именовању Начелника одјељења за финансије
5
13
Закључак о усвајању Информације о мрежи, организованости и опремљености амбуланти
5
породичне медицине на подручју општине Зворник у 2015.години
14
Закључак након разматрања Информације о мрежи, организованости и опремљености амбуланти
6
породичне медицине на подручју општине Зворник у 2015.години
15
Закључак о усвајању Информације о друштвеном статусу и стандарду пензионера у Општини
6
Зворник
16
17

Закључак о усвајању Информације о стању малољетничке деликвенције на подручју општине
Зворник за 2014.годину

6

Закључак о усвајању
приједлогом мјера

6

Информације о стању улица,тротоара и саобраћајне сигнализације са
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

23. октобар 2015.

Закључак о усвајању Информације о активностима Радне групе за реализацију пројекта
реконструкције, санације и доградње или изградње нове ЈЗУ Болнице у Зворнику

6

Закључак након разматрања Информације о активностима Радне групе за реализацију пројекта
реконструкције, санације и доградње или изградње нове ЈЗУ Болнице у Зворнику

7

Закључак о усвајању Информације о судским споровима у којима је Општина тужена или тужилац и
процјена исхода судских спорова

7

Закључак о усвајању Информације о оснивању предузетничких радњи на подручју општине Зворник
у 2015 години

7

Закључак о усвајању Извјештаја о успјеху ученика основних и средњих школа 2014/2015 године и
упису ученика у школској 2015/2016.години

7

Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе Средњошколски центар ''Петар Кочић'' Зворник
за 2015/2016.школску године

8

Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе Технички школски центар Зворник
за 2015/2016.школску године

8

Закључак након разматрања Програма рада Средњих школа на подручју општине Зворник за
2015/201 6. годину

8

Закључак у вези замене члана Комисије Радивоја Аћимовића у Одлуци о формирању тима за
континуирану контролу пословања буџетских корисника и Јавних установа

8

Закључак о усвајању Програма рада зимског одржавања градских улица, тргова, паркова,
приградских насеља и локалних путева на општини Зворник за зимску 2015/2016 године

8

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

СТРАНА

1.

Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста – пречишћен текст Општинске управе општине Зворник од 22.09.2015.године

13

2.

Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста – пречишћен текст Општинске управе општине Зворник од 02.10.2015.године

13

3.

Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста – пречишћен текст Општинске управе општине Зворник од 12.10.2015.године

14

4.

Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничког пројекта

14

5.

Одлука о отварању рачуна посебних намјена
15

6.

Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничког пројекта подршка набавка лијекова за
породице погинулих бораца и ратне војне инвалиде

15

7.

Рјешење о именовању комисије за праћење и анализу изведених радова на „Асфалтирање пута у МЗ
Горње Снагово и Санација локалног пута у МЗ Горња Каменица

16

8.

Рјешење о именовању комисије за спровођење поступка лицитације

16

9.

Рјешење о допуни рјешења о именовању дисциплинске комисије

16

10. Рјешење о именовању комисије за одређивање мјеста за смјештај контејнера
11. Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Владану

16
17
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12. Закључак о одобравању новчаних средстава Чалић Жељку
13. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић Малини
14. Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Милу
15. Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић Здравку

23. октобар 2015.

17
17
18
18

16. Закључак о одобравању новчаних средстава Којић Милени

18

17. Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ „Дом омладине“ Зворник

19

18. Закључак о одобравању новчаних средстава Матић Лазару

19

19. Закључак о одобравању новчаних средстава „Божур стартинг“ Доо

19

20. Закључак о одобравању новчаних средстава „Божур стартинг“ Доо

19

21. Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Зорици

20

22. Закључак о одобравању новчаних средстава Пожарчевић Зорану

20

23. Закључак о одобравању новчаних средстава Пантић Момчилу

20

24. Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Зорици
25. Закључак о одобравању новчаних средстава Караћ Новици
26. Закључак о исплати дневница припадницима Оружаних снага БиХ
27. Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Драгани
28. Закључак о одобравању новчаних средстава Хасановић Енесу
29. Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Споменки
30. Закључак о одобравању новчаних средстава Миљановић Воиславу
31. Закључак о одобравању новчаних средстава Павловић Миодрагу
32. Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Зорану
33. Закључак о одобравању новчаних средстава Благојевић Раде
34. Закључак о одобравању новчаних средстава „Багрем“ Зворник
35. Закључак о одобравању новчаних средстава Кајак Кану клубу „Дрина“ Зворник
36. Закључак о одобравању новчаних средстава Мијатовић Жељку
37. Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Ненаду

20
21
21
22
22
23
23
23
23
24
24
24
25
25

38. Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Цвијети

25

39. Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић Далибору

26

40. Закључак о одобравању новчаних средстава Рамић Мунири

26

41. Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Милици

26

42. Закључак о одобравању новчаних средстава Миличић Александри

26

49
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43. Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић Милосаву
44. Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Стеви
45. Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Ради
46. Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Божи

23. октобар 2015.

27
27
27
28

47. Закључак о одобравању новчаних средстава Филиповић Милеви

28

48. Закључак о одобравању новчаних средстава Николић Недељку

28

49. Закључак о одобравању новчаних средстава Живковић Милану

29

50. Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Марији

29

51. Закључак о одобравању новчаних средстава Реџић Едину

29

52. Закључак о одобравању новчаних средстава Дурић Александру

29

53. Закључак о одобравању новчаних средстава Чикарић Зејни

30

54. Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Стани

30

55. Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Драгану
56. Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Љиљани
57. Закључак о одобравању новчаних средстава Мијатовић Анђи
58. Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић Милу
59. Закључак о одобравању новчаних средстава Тришић Свјетлани
60. Закључак о одобравању новчаних средстава Васић Милораду
61. Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Гаври
62. Закључак о одобравању новчаних средстава Стојановић Стани
63. Закључак о одобравању новчаних средстава Бошковић Загорки
64. Закључак о одобравању новчаних средстава Мехмедовић Фикрету
65. Закључак о одобравању новчаних средстава „Бистро“ Зворник
66. Закључак о одобравању новчаних средстава Суљић Салку
67. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Зорану
68. Закључак о одобравању новчаних средстава Којић Младену

30
30
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
34
34

69. Закључак о одобравању новчаних средстава Новичић Срђану

34

70. Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Љиљани

34

71. Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Горану

35

72. Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Далиборки

35

73. Закључак о одобравању новчаних средстава Видаковић Стеви

35
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74. Закључак о одобравању новчаних средстава Тарабић Нермину
75. Закључак о одобравању новчаних средстава Пантић Мари
76. Закључак о одобравању новчаних средстава Манајловић Драгану
77. Закључак о одобравању новчаних средстава Честић Желимиру

36
36
36
36

78. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђокић Иванки

37

79. Закључак о одобравању новчаних средстава Зворничком урбаном удружењу младих Зворник

37

80. Закључак о одобравању новчаних средстава Тејић Раји

37

81. Закључак о исплати дневница припадницима Оружаних снага БиХ

38

82. Закључак о одобравању новчаних средстава Ауто мото клубу „Ехтрем 4x4 Зворник

38

83. Закључак о одобравању новчаних средстава Регионалном кинолошком друштву „Бирач“ Зворник

38

84. Закључак о одобравању новчаних средстава Исић Адиси

39

85. Закључак о одобравању новчаних средстава Миличић Неђељку

39

86. Закључак о одобравању новчаних средстава Драгутиновић Горану
87. Закључак о одобравању новчаних средстава Османовић Алиси
88. Закључак о одобравању новчаних средстава Игњатовић Драгани
89. Закључак о одобравању новчаних средстава Сикимић Бранки
90. Закључак о одобравању новчаних средстава Мијић Душанки
91. Закључак о одобравању новчаних средстава Милутиновић Цвијану
92. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовановић Живораду
93. Закључак о одобравању новчаних средстава Кокоруш Слободану
94. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазаревић Раку
95. Закључак о одобравању новчаних средстава Ћетковић Милоју
96. Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Слободану
97. Закључак о одобравању новчаних средстава Зулић Самиру
98. Закључак о одобравању новчаних средстава Стевић Маријани
99. Закључак о одобравању новчаних средстава Тојић Борки

39
40
40
40
40
41
41
41
41
42
42
42
43
43

100. Закључак о одобравању новчаних средстава Милетић Весни

43

101. Закључак о одобравању новчаних средстава Педић Мирзи

43

102. Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Наташи

44

103. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазаревић Винки

44

104. Закључак о одобравању новчаних средстава Гурдијељевић Милијани

44

105. Закључак о одобравању новчаних средстава Бошковић Небојши и Томић Милошу

45
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106. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2015.годину
у оквиру потрошачке јединице 01190260-Служба цивилне заштите

45

107. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2015.годину
у оквиру потрошачке јединице 01190140-Одјељење за финансије

45

108. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2015.годину
у оквиру потрошачке јединице 01190240-Служба за развој салокалне самоуправе,
управљање људским ресурсима

послове и

109. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2015.годину
у оквиру потрошачке јединице 01190240-Служба за развој салокалне самоуправе, послове и
управљање људским ресурсима
110. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2015.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190170 – Одјељење за стамбено- комуналне послове и послове саобраћаја

45

46
46

111. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2015.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190170 – Одјељење за стамбено- комуналне послове и послове саобраћаја

46

112. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2015.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190170 – Одјељење за стамбено- комуналне послове и послове саобраћаја

47

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
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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