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На основу члана 30. став 1. алинеја 11. и члана 72. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републикe Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 15. Закона о рачуноводству и ревизији Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
36/09 и 52/11), и члана 38. Статута општине Зворник
(„Службени гласник општине Зворник – пречишћен
текст“,број: 3/10),Начелник општине Зворник, д о н о с и

О Д Л У К У
О ВРШЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ И
ОБАВЕЗАОПШТИНЕ ЗВОРНИК
НА ДАН 31.12.2013.
Члан 1.
Овод одлуком прописују се предмет, циљ, метода,
технике, поступак пописа, рокови за извршење пописа и
комисије за извршење пописа
Редовни потпуни попис имовине и обавеза општине
Зворник обавићe се у времену од 20.12.2013. до
20.01.2014. године.
Стање на попису своди се на стање на дан 31.12.2013.
године.
Члан 2.
1) Предмет пописа из члана 1. ове Одлуке су:
А) Нефинансијска имовина као предмет пописа
а) Произведена стална имовина:
 Зграде и објекти
- Стамбени објекти и јединице,
- Пословни објекти и простори,
- Саобраћајни објекти,
- Остали објекти

 Постројења и опрема
-

Превозна средства,
Канцеларијску опрему,алат и инвентар,
Комуникациона опрема,
Грејна,расхладна и заштитна опрема,
Медицинска и лабораторијска опрема,
Опрема за образовање науку и културу,
Специјална опрема,
Производно услужна опрема,алат и инвентар,
Остала постројења и опрема

 Нематеријална произведена имовина
 Драгоцјености
б) Непроизведена стална имовина:
 Земљиште,
- Пољопривредно земљиште,
- Градско грађевинско земљиште,
- Остало грађевинско земљиште.
 Остала природна добра,
- Шуме,
в) Нефинансијска имовина у сталним средствима у
припреми и аванси - сва имовина наведена под а) и б)
која се налази у фази прибављања/ изградње односно
израде, као и дати аванси у вези с тим;
д) Ситни инвентар, ауто-гуме, одјећа и обућа
г) Аванси за нефинансијску имовину у текућим
средствима;
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Б) Финансијска имовина као предмет пописa
а) Дугорочна финансијска имовина,
б) Краткорочна финансијска имовина.
2) Имовина која није у власништву Општине
обухвата имовину коју Општина посједује/користи или
управља њоме по било којем основу, средства узета
под
оперативни
(текући)
закуп,
туђе
ствари/робу/материјал, хартије од вриједности које су
ван промета и други имовински облици који се користе,
а за које нема доказа о власништву.
3) Пописом се обухвата и имовина која се у
посебном поступку, према Закону о утврђивању и
преносу права располагања имовином на јединице
локалне самоуправе, утврђује као имовина општине
Зворник.
Ц) Обавезе као предмет пописа
Обавезе Општине које се пописују подразумијевају све
дугорочне и краткорочне обавезе, настале по основу
закона, уговора, споразума или по другом основу, а
нису измирене до момента пописа, и то:
а) Дугорочне финансијске обавезе,
б) Краткорочне финансијске обавезе,
Члан 3.
Основни циљ пописа је да се утврди стварно стање
имовине и обавеза Општине, које се презентује у
финансијским извјештајима. To подразумијева
утврђивање свих одступања физичких величина и
вриједности између стања по књигама и стања по
попису, укључујући детаљну анализу узрока и
образложења за разлике, предлагање поступака и
процедура усаглашавања, доношење одлуке и
спровођење одабраних поступака и процедура
усаглашавања књиговодственог са стварним стањем.
Члан 4.
Лица која рукују имовином и њихови непосредни
руководиоци дужни су да најкасније до дана одређеног
за почетак пописа изврше неопходне припремне радње
ради што лакшег, бржег и правилнијег пописа имовине
у складу са чланом 10. Правилника о начину и
роковима
вршења
пописа
и
усклађивању
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза Општине Зворник („Службени гласник
Општине Зворник“, број: 2/11). (у даљем тексту
Правилник).

31.децембар 2013.

Приликом пописа имовине и обавеза Административне
службе примијениће се метод „пописа на одређени дан“
и технике пописа зависиће од карактеристика имовине
и обавеза у складу са чланом 4, 5 и 6. Правилника.
Комисије ће у свом извјештају о извршеном попису
навести које технике пописа су примјењивали приликом
пописа одређене имовине.
Попис имовине и потраживања вршити у складу са
чланом 15. Правилника, а попис обавеза вршити у
складу са чланом 16. Правилника.
Члан 5.
Извјештај о извршеном попису треба да садржи
елементе прописане чланом 19. Правилника.
Члан 6.
1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и
обавеза и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем, именују се комисије:


Централна
обавеза,



Комисија за попис готовине и готовинских
еквивалената, хартија од вриједности,
потраживања, обавеза и аванса,



Комисија за попис зграда и објеката



Комисија за попис постројења и опреме,
залиха материјала, робе, ситног инвентара,
ауто-гума, драгоцјености



Комисија за попис земљишта, шума,
нематеријалне произведене имовине и
нефинансијске имовине у сталним средствима
у припреми

комисија за попис имовине и

2) Комисије за попис појединих врста имовине и
обавеза су дужне да, заједно са лицима задуженим за
вођење књиговодствених евиденција (помоћних књига
и главне књиге трезора), окончају поступке из члана 10.
Правилника, те да најкасније до 22. јануара наредне
године доставе своје извјештаје централној пописној
комисији.
3) Централна пописна комисија обједињава
податке и информације из извјештаја појединачних
комисија, сачињава извјештај о попису имовине и
обавеза општине и доставља га на усвајање Начелнику
општине у роковима из члана 19. Правилника. У истом
року Начелнику општине се доставља приједлог одлуке
о усвајању извјештаја о попису, сачињен у сарадњи са
Одјељењем за финансије.
4) Надлежни орган ће донијети Одлуку о начину
књижења утврђених разлика.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
Достављено:
1. Стручна служба Скупштине општине
2. Кабинет Начелника општине
3. Одјељење за финансије
4. Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
5. Одјељење за стамбено комуналне послове
и послове саобраћаја,
6. Одјељење за просторно планирање,
7. Одјељење за борачко инвалидску заштиту
8. Одјељење за општу управу,
9. Одјељење за инспекције,
10. Комунална полиција,
11. Служба за јавне набавке, развој и
међународну сарадњу,
12. Служба
за
развој
локалне
самоуправе,заједничке послове и управљање
људским ресурсима
13. Служба цивилне заштите
14. Службени гласнику
15. Архива

Члан 2.
Средства у износу од 6.150,00 КМ распоређују се
равномјерно свим удружењима по 2.050,00 КМ.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-222/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Одлуке о допунским правима
породица погинулих бораца и војних инвалида (број:
01-022-66/06 од 23.05.2006. године), Начелник општине
Зворник доноси

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 6.150,00
КМ намјенски за реализацију пројекта „подршка
набавке лијекова за породице погинулих бораца и
ратне војне инвалиде“ у чијој реализацији учествују
Општина Зворник, Општинска борачка организација
Зворник,
Општинска
организација
породица
заробљених и погинулих бораца и несталих лица и
Удружење ратних војних инвалида Зворник.

Члан 3.
Удружења су обавезна:
1. да средства распоређују на основу јасних и
договорених правила и
2. да извјештај о утрошку средства 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 исплатити на жиро рачуне
удружења.
Члан 5.
Након уредно достављеног и одобреног извјештаја
Начелник општине Зворник ће донијети нову Одлуку о
одобравању средстава.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-223/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. алинеја 7 . Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 40. став 1. и
2. Закона о заштити од пожара („Службени гласник
Републике Српске“ број:71/12), члана 38. алинеја 7.
Статута општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник,“ број:3/10), Одлуке о
оснивању Професионалне ватрогасне јединице
Зворник број:01-022-207/13. од 12.12.2013.год.
(„Службени гласник општине Зворник,“ број:13/13),
Начелник општине Зворник д о н о с и
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ОДЛУКУ

-

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Административне службе
општине
Зворник
број
02-022-124/09
од
03.07.2009.године, Одлуке о измјени и допуни Одлуке о
оснивању Административне службе општине Зворник
број:02-022-192/09 од 16.10.2009. године Одлуке о
измјени и допуни Одлуке о оснивању Административне
службе општине Зворник број:02-022-189/13 од
14.11.2013. године (у даљем тексту Одлука), на страни
3 у члану 9. став 1. додаје се алијена 7. Служба
Професионалне ватрогасне јединице општине Зворник.
Члан 2.
На страни 11 иза тачке 3.6. Служба цивилне заштите,
додаје се тачка 3.7. „Служба Професионалне
ватрогасне јединице општине Зворник“.
Члан 3.
На страни 11 иза члана 22. додаје се члан 22а. који
гласи:
„Дјелокруг рада
У служби Професионалне ватрогасне јединице
обављају се послови:
-

-

-

-

-

обавља
Законом
утврђених
дјелатности
професионалних
ватрогасних
јединица
(дјелатност:82.25),
учешће у спровођењу превентивних мјера
заштите од пожара које су у функцији
благовремености и повећања ефикасности
ватрогасне интервенције,
гашење пожара и спашавање људи и имовине
угрожених пожаром и елементарним непогодама,
спровођење мјера заштите од пожара, утврђених
Планом заштите од пожара општине Зворник,
пружање техничке помоћи у незгодама и опасним
ситуацијама,
остваривање задатака јединица цивилне заштите
у складу са Законом о заштити и спашавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број:121/12)
врши обуку радника и провјеру знања из области
заштите од пожара код послодавца, на основу
закљученог уговора (дјелатност:85.59- остало
образовање),
врши уградњу и промет ватрогасне и друге
опреме,

-
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врши превентивне послове из области заштите од
пожара испитивање ручних и превозних апарата
за гашење почетног пожара односно пуњења и
сервисирања ватрогасних апарата и испитивања
хидрантске мреже (дјелатност:71.20-техничко
испитивање и анализа)
метеорологија -(дјелатност 74.90),
димњачарство -(дјелатност 81.22),
обавља и друге послове у еколошким и другим
несрећама,
врши свакодневно очитавање температуре и те
податке
доставља
Републичком
хидрометеоролошком заводу Републике Српске“.

Члан 4.
На страни 13 изa члана 32. Руковођење Службом
цивилне заштите, додаје се члан 32а. који гласи:
“Руковођење Службом Професионалне ватрогасне
јединице“.
I
Радом Службе Професионалне ватрогасне јединице
руководи шеф службе-командир Професионалне
ватрогасне јединице који је за свој рад и рад Службе
одговоран Начелнику општине.
ll
Шефа службе-командира Професионалне ватрогасне
јединице именује Начелник општине у складу са
законом и Правилником.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаће да важи
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању
Административне службе општине Зворник број:02-022189/13 од 14.11.2013. године.
Члан 6.
Ова Одлуке ступа на снагу даном доношења а
објављивиће се у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-224/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 5. Одлуке о измјенама и допунама
Одлуке о расписивању
лицитације за продају
некретнина означених као к.ч.бр.5306/3 и к.ч.бр.5306/4
КО Зворник (''Службени гласник Општине Зворник ''
број 12/13) и члана 38. и 44.Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник
'' број 3/10) , Начелник општине Зворник д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ
Члан 1.
У комисију за спровођење лицитације за продају
некретнина означених као к.ч.бр.5306/6 КО Зворник
уписаних у пл.бр.4828 именују се :
1.
2.
3.

Станковић Ненад , предсједник,
Тијанић Веселин , замјеник предсједника,
Ђокић Млађена , члан,
Стевановић Владан, замјеник члана,
Ивановић Бојан , члан
Ристић Миладин , замјеник члана.

За записничара комисије се именује Калдесић Невена.
Члан 2.
Задатак комисије је да у складу са Одлуком о
измјенама и допунама Одлуке о расписивању
лицитације за продају некретнина означених као
к.ч.бр.5306/6 КО Зворник спроведе лицитацију дана
17.12.2013.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: 02-475-53/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ ("Службени гласник
БиХ", број: 6/06, 75/06, 44/07), члана 38. и члана 44.
Статута општине Зворник ("Службени гласник општине
Зворник" број: 3/10), Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
Именује се савјет за безбједност саобраћаја на
путевима на подручју општине Зворник (у даљем тексту
Савјет) у саставу:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

31.децембар 2013.

Миле Јовић
Данило Кулишић
Жељко Бошњак
Дражен Еркић
Жељко Херцеговац
Далибор Писић
Горан Милошевић
Александар Косановић
Александар Васиљевић

Мандат чланова Савјета је 4 године.
Члан 2.
Осим чланова Савјета, на позив предсједника Савјета
учествују и преставници стамбено комуналног
одјељења и одјељења за урбанизам, као и
представници
заинтересованих
субјеката
и
организација (мјесних заједница, школа, предузећа за
одржавање путева, удружења грађана и слично).
Члан 3.
Савјет, као стручно тијело за питање безбједности
саобраћаја, надлежан је да:
 прати стање безбједности саобраћаја на путевима
на подручју општине,
 предлаже мјере за отклањање узрока настанка
саобраћајних незгода,
 прати стање безбједности на прилазима школама
и безбједност школске дјеце у саобраћају,
 учествује у изради скупштинских аката и аката
начелника везаних за безбједност саобраћаја,
 учествује у изради информација о стању
безбједности саобраћаја,
 учествује у изради годишњих
безбједности саобраћаја,

програма

 остварује сарадњу са Савјетом за безбједност
саобраћаја РС на релацији активности везаних за
безбједност саобраћаја на подручју општине,
 остварује сарадњу са надлежним општинским
одјељењима и службама по питањима везаним за
безбједност саобраћаја,
 организовањем кампања и на друге погодне
начине промовише и подстиче позитивне
безбједоносне навике и поступке код учесника у
саобраћају,
 сарађује са медијима у циљу промовисања
унапређивања безбједности саобраћаја,
 обавља и друге сличне активности везане за
унапређивање безбједности саобраћаја на
подручју општине.
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Члан 4.
Средства за рад Савјета обезбјеђују се из буџета
општине.
Члан 5.
Најмање једном годишње Савјет подноси Начелнуку
извјештај о стању безбједности на путевима на
подручју општине.
Члан 6.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-126/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. и члана 72. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 38. Статута општине Зворник („Службени гласник
општине Зворник – пречишћен текст“, број: 3/10 ) и на
основу члана 9. став 2. Правилника о начину и
роковима
вршења
пописа
и
усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза Општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“, број: 2/11)Начелник општине Зворник, доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА,
РОБЕ, СИТНОГ ИНВЕНТАРА, АУТО ГУМА И
ДРАГОЦЈЕНОСТИ
1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и
усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем, именује се комисија у саставу:
1. Зарија Мићић, предсједник,
2. Раде Вуковић, члан,
3. Драго Милићевић, члан,
2) Задатак комисије је да попише :
а) превозна средства
б) канцеларијску опрему,алат и инвентар,
б) комуникациону опрему,
г) грејну,расхладну и заштитну опрему,
д) медицинску и лабораторијску опрему,
ђ) опрему за образовање науку и културу,
е) специјалну опрему,

31.децембар 2013.

ж) производно услужну опрему,алат и инвентар,
з) остала постројења и опрема
и) залиха материјала, робе, ситног инвентара, ауто
гумe,
ј) драгоцјености
3) Обавезе пописне комисије су:
 доноси план рада,
 уноси у пописне листе количине имовине
преузетих из одговарајућих књиговодствених
евиденција
 утврђује
количинске
разлике
између
књиговодственог и стварног стања имовине,
 процијени вриједност имовине која се за
потребе
презентације
у
финансијским
извјештајима не вреднује по историјском
трошку,
 утврди
вриједносне
разлике
између
књиговодственог и стварног стања пописане
имовине и обавеза,
 податке о утврђеном стварном стању уносе у
пописне листе; утврђују због чега су дијелови
материјалних добара оштећени, слабијег
квалитета или је наступио квар или лом, те су
постали неупотребљиви и да ли постоје
елементи
појединачне
одговорности
запослених,
 контактирају са руководиоцима и руковаоцима у
вези елиминисања уочених пропуста и
недостатака у припремним радњама,
 када је то потребно од централне пописне
комисије захтијевају ангажовање вјештака,
 састави извјештаје о извршеном попису
 у случају инвентурних разлика од материјално
задужених лица, руковаоца и других запослених
траже писмене изјаве и образложења утврђеног
стања,
 извјештај о извршеном попису са пописним
листама у прилогу, достављају Централној
пописној комисији,
 обавља и друге послове у договору са
Централном пописном комисијом, односно
овлаштеним руководиоцем.
4) Попис имовине и обавеза почети 20.12.2013. године,
а завршити до 20.01.2014. године. Попис имовине и
обавеза своди се са стањем на дан 31.12. текуће
године.
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5) За тачност и истинитост пописа и извјештаја о
попису одговорни су чланови
комисије за попис.
6) Извјештај о извршеном попису са пописним листама
доставити централној пописној комисији најдаље до
22.01.2014. године.
7) Извјештај о извршеном попису минимално треба да
садржи:
 податке из одлуке о попису и рјешења о
именовању комисија,
 податке о датуму почетка и завршетка пописа,
као и времену утрошеном по појединим фазама
пописа,
 податке о стручној и професионалној
квалификацији, као и радном ангажману лица
ангажованих на попису,
 предмет пописа и упоредни преглед стварног и
књиговодственог стања пописане имовине,
 преглед количинских и вриједносних разлика
између стварног и књиговодственог стања, као и
објашњења и образложења за неслагања,
 преглед књиговодствених вриједности имовине,
чија стварна стања нису утврђена, укључујући
одговарајућа образложења,
 примједбе и објашњења о утврђеним разликама
лица која рукују имовином,
 друге наводе и констатације до којих се дошло
током пописа, а који су корисни за унапређење
поступака и процедура за наредни попис,
очување имовине и сл.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-129/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. и члана 72. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,118/05 i 98/13),
члана 38. Статута општине Зворник („Службени гласник
општине Зворник – пречишћен текст“, број: 3/10 ) и на
основу члана 9. став 2. Правилника о начину и
роковима
вршења
пописа
и
усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза Општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“, број: 2/11) Начелник општине Зворник,
до
носи

31.децембар 2013.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ГОТОВИНЕ И
ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА, ХАРТИЈА ОД
ВРИЈЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗА,
АВАНСА
1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и
обавеза и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем, именује се комисија у саставу:
1. Мирослав Аћимовић, предсједник,
2. Милош Томић, члан,
3. Иваз Мирјана, члан.
2) Задатак комисије је да попише:
а) дугорочну финансијску имовину,
б) краткорочну финансијску имовину,
в) дугорочне обавезе,
г) краткорочне обавезе,
д) авансе
3) Обавезе пописне комисије су:
а) доноси план рада,
б) уноси у пописне листе количине имовине
преузетих из одговарајућих књиговодствених
евиденција
в) пренос података о стањима имовине и обавеза
преузетих са документације која одражава екстерну
потврду стања,
д) контактирају са руководиоцима и руковаоцима у
вези елиминисања уочених пропуста и недостатака
у припремним радњама,
ђ) када је то потребно од централне пописне
комисије захтијевају ангажовање вјештака,
е) састави извјештаје о извршеном попису
ж) извјештај о извршеном попису са пописним
листама у прилогу, достављају Централној пописној
комисији,
з) обавља и друге послове у договору са
Централном пописном комисијом, односно
овлаштеним руководиоцем.
4) Попис имовине и обавеза почети 20.12.2013. године,
а завршити до 20.01.2014. године.
Попис имовине и обавеза своди се са стањем на дан
31.12. текуће године.
5) За тачност и истинитост пописа и извјештаја о попису
одговорни су чланови комисије за попис.
6) Извјештај о извршеном попису са пописним листама
доставити централној пописној комисији најдаље до
22.01.2014. године.
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7) Извјештај о извршеном попису минимално треба да
садржи:
 податке из одлуке о попису и рјешења о
именовању комисија,
 податке о датуму почетка и завршетка пописа,
као и времену утрошеном по појединим фазама
пописа,
 податке о стручној и професионалној
квалификацији, као и радном ангажману лица
ангажованих на попису,
 предмет пописа и преглед стварног и
књиговодственог стања пописане имовине и
обавеза,
 примједбе и објашњења о утврђеним разликама
лица која су задужена новчаним вриједностима,
 примједбе и приједлоге пописне комисије за
ликвидацију утврђених разлика
 друге наводе и констатације до којих се дошло
током пописа, а који су корисни за унапређење
поступака и процедура за наредни попис,
очување имовине и сл.

2)

31.децембар 2013.

Обавезе централне пописне комисије:

 доноси план рада у којем се посебно означавају
рокови за извршење појединих послова у вези
пописа,
 организује, прати и контролише да ли су
поједине комисије правовремено донијеле
сопствени план рада и како га извршавају,
 координира рад и даје упутства комисијама,
 прати поштовање рокова и извршење пописа од
стране свих комисија, а у случају значајних
одступања у поступцима и ризика неизвршења
пописа у року обавјештава Начелника општине,
 обавља контролу тачности пописа,
 координира
усаглашавање
сравњења са књиговодством,

и

поступак

 даје неопходне смјернице када је потребно да
се разријеше евентуални проблеми код
извршења појединих задатака,
 прибавља одобрење од Начелника општине, у
случају неопходности ангажовања стручно
квалификованих лица за потребе процјене,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-128/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

 предсједник централне пописне комисије током
спровођења пописа контактира са Начелником
општине и предсједницима појединих пописних
комисија ,

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. и члана 72. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13),
члана 38. Статута општине Зворник („Службени гласник
општине Зворник – пречишћен текст“, број: 3/10 ) и на
основу члана 9. став 2. Правилника о начину и
роковима
вршења
пописа
и
усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза Општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“, број: 2/11) Начелник општине Зворник,
до
носи

3) Попис имовине и обавеза почети 20.12.2013. године,
а завршити до 20.01.2014. године.
Попис имовине и обавеза своди се са стањем на дан
31.12. текуће године.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и
обавеза и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем, именује се комисија у саставу:
1. Дејан Галић, предсједник,
2. Саво Михајловић, члан,
3. Зоран Ђукановић, члан.

 обавља и друге послове у складу са општим
правилима која уређују спровођење пописа.

4) За тачност и истинитост пописа и извјештаја о
попису одговорни су чланови комисије за попис.
5) Централна пописна комисија је дужна да састави
Извјештај о извршеном попису и приједлог одлуке о
усвајању извјештаја о попису и достави Начелнику
општине на разматрање и усвајање најкасније мјесец
дана прије истицања рока за припрему и презентацију
годишњег финансијског извјештаја.
6) Извјештај о извршеном попису минимално треба да
садржи:
 податке из одлуке о попису и рјешења о
именовању комисија,
 податке о датуму почетка и завршетка пописа,
као и времену утрошеном по појединим фазама
пописа,
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 податке о стручној и професионалној
квалификацији, као и радном ангажману лица
ангажованих на попису,
 предмет пописа и упоредни преглед стварног и
књиговодственог стања пописане имовине и
обавеза,
 преглед количинских и вриједносних разлика
између стварног и књиговодственог стања, као и
објашњења и образложења за неслагања,

31.децембар 2013.

2) Задатак комисије је да попише :
а) стамбене објекте и јединице,
б) пословне објекте и просторе,
в) саобраћајне објекте и
г) остале објекте
3) Обавезе пописне комисије су:
 доноси план рада,

 преглед књиговодствених вриједности имовине
и обавеза, чија стварна стања нису утврђена,
укључујући одговарајућа образложења,

 уноси у пописне листе количине имовине
преузетих из одговарајућих књиговодствених
евиденција

 примједбе и објашњења о утврђеним разликама
лица која рукују имовином, односно лица која су
задужена
материјалним
и
новчаним
вриједностима,

 утврђује количинске и вриједносне разлике
између књиговодственог и стварног стања
имовине,

 примједбе и приједлоге пописне комисије за
ликвидацију утврђених разлика
 друге наводе и констатације до којих се дошло
током пописа, а који су корисни за унапређење
поступака и процедура за наредни попис,
очување имовине и сл.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-127/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. и члана 72. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 38. Статута општине Зворник („Службени гласник
општине Зворник – пречишћен текст“, број: 3/10 ) и на
основу члана 9. став 2. Правилника о начину и
роковима
вршења
пописа
и
усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза Општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“,број: 2/11) Начелник општине Зворник,доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ЗГРАДА И
ОБЈЕКАТА
1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и
усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем, именује се комисија у саставу:
1. Млађана Ђокић, предсједник,
2. Сања Ерић, члан,
3. Небојша Бошковић, члан,

 процијени вриједност имовине која се за
потребе
презентације
у
финансијским
извјештајима не вреднује по историјском
трошку, процијени економски вијек трајања као и
преостали вијек трајања код имовине гдје је то
потребно,
 податке о утврђеном стварном стању уносе у
пописне листе,
 контактирају са руководиоцим у вези
елиминисања уочених пропуста и недостатака у
припремним радњама,
 када је то потребно од централне пописне
комисије захтијевају ангажовање
 вјештака,
 састави извјештаје о извршеном попису
 извјештај о извршеном попису са пописним
листама у прилогу, достављају Централној
комисији,
 обавља и друге послове у договору са
Централном пописном комисијом, односно
овлаштеним руководиоцем.
4) Попис имовине и обавеза почети 20.12.2013. године,
а завршити до 20.01.2014. године.
Попис имовине и обавеза своди се са стањем на дан
31.12. текуће године.
5) За тачност и истинитост пописа и извјештаја о
попису одговорни су чланови комисије за попис.
6) Извјештај о извршеном попису са пописним листама
доставити централној пописној комисији најдаље до
22.01.2014. године.
7) Извјештај о извршеном попису минимално треба да
садржи:
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 податке из одлуке о попису и рјешења о
именовању комисија,
 податке о датуму почетка и завршетка пописа,
као и времену утрошеном по појединим фазама
пописа,
 податке о стручној и професионалној
квалификацији, као и радном ангажману лица
ангажованих на попису,
 предмет пописа и упоредни преглед стварног и
књиговодственог стања пописане имовине,
 преглед количинских и вриједносних разлика
између стварног и књиговодственог стања, као и
објашњења и образложења за неслагања,
 преглед књиговодствених вриједности имовине,
чија стварна стања нису утврђена, укључујући
одговарајућа образложења,
 друге наводе и констатације до којих се дошло
током пописа, а који су корисни за унапређење
поступака и процедура за наредни попис,
очување имовине и сл.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-130/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. и члана 72. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 98/13),
члана 38. Статута општине Зворник („Службени гласник
општине Зворник – пречишћен текст“, број: 3/10 ) и на
основу члана 9. став 2. Правилника о начину и
роковима
вршења
пописа
и
усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза Општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“, број: 2/11)Начелник општине Зворник,доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ЗЕМЉИШТА,
ШУМА, НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ
И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У СТАЛНИМ
СРЕДСТВИМА У ПРИПРЕМИ
1) У циљу утврђивања стварног стања имовине и
усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем, именује се комисија у саставу:
1. Данијел Милошевић, предсједник,
2. Јовичић Владимир, члан,
3. Ристановић Милисав, члан,

31.децембар 2013.

2) Задатак комисије је да попише :
а) земљиште,
б) шуме,
в) нематеријалну произведену имовину и
г) нефинансијску имовину у сталним средствима у
припреми
3) Обавезе пописне комисије су:
 доноси план рада,
 уноси у пописне листе количине имовине
преузетих из одговарајућих књиговодствених
евиденција
 утврђује количинске и вриједносне разлике
између књиговодственог и стварног стања
имовине,
 процијени вриједност имовине која се за
потребе
презентације
у
финансијским
извјештајима не вреднује по историјском
трошку, процијени економски вијек трајања и
преостали вијек трајања,
 утврди
вриједносне
разлике
између
књиговодственог и стварног стања пописане
имовине,
 податке о утврђеном стварном стању уносе у
пописне листе
 контактирају са руководиоцима и руковаоцима у
вези елиминисања уочених пропуста и
недостатака у припремним радњама,
 када је то потребно од централне пописне
комисије захтијевају ангажовање вјештака,
 састави извјештај о извршеном попису
 извјештај о извршеном попису са пописним
листама у прилогу, достављају Централној
комисији,
 обавља и друге послове у договору са
Централном пописном комисијом, односно
овлаштеним руководиоцем.
4) Попис имовине и обавеза почети 20.12.2013. године,
а завршити до 20.01.2014.године.
Попис имовине и обавеза своди се са стањем на дан
31.12. текуће године.
5) За тачност и истинитост пописа и извјештаја о
попису одговорни су чланови комисије за попис.
6) Извјештај о извршеном попису са пописним листама
доставити централној пописној комисији најдаље до
22.01.2014. године.
7) Извјештај о извршеном попису минимално треба да
садржи:
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 податке из одлуке о попису и рјешења о
именовању комисија,
 податке о датуму почетка и завршетка пописа,
као и времену утрошеном по појединим фазама
пописа,
 податке о стручној и професионалној
квалификацији, као и радном ангажману лица
ангажованих на попису,
 предмет пописа и упоредни преглед стварног и
књиговодственог стања пописане имовине и
обавеза,
 преглед количинских и вриједносних разлика
између стварног и књиговодственог стања, као и
објашњења и образложења за неслагања,
 преглед књиговодствених вриједности имовине,
чија стварна стања нису утврђена, укључујући
одговарајућа образложења,
 примједбе
разликама,

и

објашњења

о

утврђеним

 друге наводе и констатације до којих се дошло
током пописа, а који су корисни за унапређење
поступака и процедура за наредни попис,
очување имовине и сл.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-131/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 17. i 38. Статута општине Зворникпречишћени текст ("Сл.гласник општине Зворник" бр.
3/10, 14/12 и 3/13), а у складу са чланом 14. став 3.
Закона о социјалној заштити Републике Српске, у циљу
јачања система социјалне заштите и инклузије дјеце на
општинском нивоу, Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ И ИНКЛУЗИЈУ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
Овим рјешењем се именује Комисија за заштиту и
инклузију општине Зворник у саставу:
1. Вукашин Николић, Директор Центра за
социјални рад Зворник,
2. Новка Рашевић, Центар за ментално здравље
Зворник - Дом здравља Зворник,
3. Валентина Бабић, Удружење родитеља са

31.децембар 2013.

четворо и више дјеце "Наши анђели",
4. Драго Милићевић, Удружење грађана са
посебним потребама "Рука руци",
5. Недељко Јовић, Станица јавне безбједности
Зворник,
6. Биљана Милић, Административна служба
општине Зворник (Служба за јавне набавке и
међународну сарадњу),
7. Зорана Петковић, радио "Освит" (представник
медија)
8. Мирјана Иваз, Административна служба
општине Зворник (Одјељење за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности),
9. Биљана Писић, Директор ЈУ Средњошколског
центра "Петар Кочић" Зворник,
10. Нада Зекић, Директор Основне школе "Свети
Сава" Зворник,
11. Сања Калајџић, замјеник директора Основне
школе "Десанка Максимовић" Челопек,
12. Горан Грујић, Директор Техничког школског
центра Каракај.
Члан 2.
Задаци Комисије из члана 1. овог рјешења су:
 Утицај на даљи развој и јачање социјалне
заштите и инклузије с посебним фокусом на
дјецу у општини Зворник кроз планирање и
координацију активности у међународној
сарадњи свих релевантних сектора који пружају
услуге или подршку за побољшање статуса
рањивих група са подручја општине.
 У току имплеметације пројекта развоја и
сарадње "БИРАЧ", Комисија је одговорна за
имплементацију
и
праћење
пројектних
активности у складу са релевантном пројектном
документацијом и у сарадњи са техничким
партнерима.
 Комисија прати и извјештава о реализацији
активности у оквиру компоненте "Социјална
заштита и инклузија" пројекта "БИРАЧ" и има
кључну улогу у примјени општинских модела
социјалне заштите и инклузије.
 Комисија прати реализацију покренутих
рефералних механизама у циљу унапређења
статуса
дјеце
и
њихових
породица,
омогућавања адекватне реализације протокола
о поступању и сарадњи институција и
организација у општини Зворник, као и
заговарање релевантних иницијатива и акција у
циљу адекватног остваривања права дјетета у
складу са Конвенцијом о правима дјетета.
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 Комисија ће сарађивати са Комисијама из
других општина регије Бирач које учествују у
пројекту, на принципу размјене успјешних
пракси, као и за даљу промоцију интегрисаног
приступа социјалној заштити и инклузији међу
општинама регије Бирач.
Члан 3.
Састанци Комисије ће се одржавати једном мјесечно у
циљу испуњавања задатака из Члана 2.
Комисија је дужна о свом раду подносити кварталне
извјештаје Начелнику општине, а информацију о раду
доставити Скупштини општине на крају године.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном објављивања у
Службеном гласнику Општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-132/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске ('' Службени гласник Републике
Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118//05), члана 8. став 1.
тачка а) Уредбе о садржају и начину израде Плана
заштите од елементарне непогоде и друге несреће
(''Службени гласник Републике Српске'', број 68/13) и
члана 38 и 44. Статута општине Зворник - пречишћени
текст (''Службени гласинк општине Зворник'', број: 3/10,
14/12 и 3/13), Начелник општине Зворник д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ
ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ
НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
I
У Радну групу за израду Процјене угрожености од
елементарне непогоде и друге несреће на подручју
општине Зворник, именују се:
1. Рајко Јурошевић, Шеф Службе цивилне
заштите,
2. Данијел Драгичевић, замјеник начелника
општине,
3. Дејан Галић, самостални стручни сарадник за
мјере цивилне заштите и координатор за
деминирање и уклањање НУС-а на подручју
општине Зворник,

31.децембар 2013.

4. Милан Цвјетиновић, начелник одјељења за
привреду,
пољопривреду
и
друштвене
дјелатности,
5. Бошко Којић, начелник одјељења за просторно
планирање,
6. Драган Митровић, директор Гео-завода,
7. Слободан Јокић, доктор ветерине,
8. др. Цвијета Остојић, хигијенско-епидемиолошка
служба Дома здравља,
9. Душко Трифуновић, републички противпожарни
инспектор,
10. Ратко Ђорђић, општински еколошки инспектор.
11. Владан Стевановић, дипломирани инжењер
грађевине, хидротехничког смјера,
12. Радислав Филиповић, доктор техничких наука.
II
Задатак Радне групе је да према Уредби о садржају и
начину израде Плана заштите од елементарне
непогоде и друге несреће (''Службени гласник
Републике Српске'', број 68/13) изради Процјену
угрожености од елементарне непогоде и друге несреће
на подручју општине зворник
III
Крајњи рок за израду процјене је 31. мај 2014. године.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-133/13
Датум: 23.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. и члана 72. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 38. Статута општине Зворник („Службени гласник
општине Зворник – пречишћен текст“, број: 3/10 ) члана
22. тачка 5. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза (Службени
гласник Републике Српске, број: 71/10) и члана 8, тачка
1. Одлуке о оснивању Професионалне ватрогасне
јединице (Број: 01-022-207/13) Начелник општине
Зворник, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ У
ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ
ЗВОРНИК
У циљу пописа имовине која се налази у
Професионалној ватрогасној јединици Зворник, коју
преузима Административна служба општине Зворник,
именује се комисија у саставу:
1.
2.
3.

Миладин Ристић, предсједник,
Славиша Милић, члан,
Мирјана Сејменовић, члан,

1.
2.
3.
4.
5.

31.децембар 2013.

Ненад Станковић, предсједник,
Ерић Зоран, члан,
Милићевић Драго, члан,
Биљана Милић, члан,
Сања Перић, члан.

II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-184/13 од 19.12.2013, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 30.12.2013.године у 13.00 часова у Великој сали
Административне службе општине Зворник.

Задатак комисије је да попише имовину у
Професионалној ватрогасној јединици Зворник у складу
са Правилником о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за
кориснике прихода буџета, Републике, Општина и
Градова („Службени гласник Републике Српске, број:
90/10) и исту преда Административној служби општине
Зворник.
Рок за завршетак пописа је 31.12.2013. године.

III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05 и 24/09) и члана 16.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама
општине Зворник.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-134/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-184/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09, 60/10 и 87/13), члана
38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10, 14/12
и 3/13), члана 14. Правилника о примјени закона о
јавним набавкама („Службени гласник општине
Зворник“ број: 11/13) и Одлуке о именовању кандидата
за Комисију за јавне набавке број: 02-022-171/13 од
10.10.2013. године, Начелник општине Зворник, д о н о
си

На основу члана 43. Статута општине Зворник –
пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“ број: 03/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
Зворник доноси:

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Асфалтирање
пута Живковина-Новаковићи у МЗ Тршић – Лот1,
Асфалтирање пута за засеок Ерићи у МЗ Челопек –
Лот2 и Асфалтирање пута за засеок Савићи у МЗ
Челопек – Лот3“, број: 02-360-184/13, у саставу:

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЈУ БОЖИЋНОГ ТУРНИРА У МАЛОМ
ФУДБАЛУ „ЗВОРНИК ВИВИА 2014.“
Члан 1.
У Организациони одбор се именују:
1. Мирко Милошевић – предсједник одбора
2. Владо Матић – члан
3. Огњен Павловић – члан
4. Драган Радовић – члан и
5. Милан Ђокић – члан
Члан 2.
Задатак организационог одбора је да благовремено у
техничком и програмском смислу организује, припреми
и реализује Божићни турнир у малом фудбалу
„ЗВОРНИК ВИВИА 2014.“.
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Члан 3.
Чланови организационог одбора посао обављају без
надокнаде, након завршетка рада одбор је обавезан
поднијети извјештај Начелнику општине.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-135/13
Датум: 24.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. и члана 72. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 38. Статута општине Зворник („Службени гласник
општине Зворник – пречишћен текст“, број: 3/10 ) и на
основу члана 9. став 2. Правилника о начину и
роковима
вршења
пописа
и
усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза Општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“, број: 2/11) Начелник општине Зворник,доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПОПИС ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, ЗАЛИХА
МАТЕРИЈАЛА, РОБЕ, СИТНОГ ИНВЕНТАРА, АУТО
ГУМА И ДРАГОЦЈЕНОСТИ
1) У тачки 1. подтачка 2. Рјешења о именовању
комисије за попис постројења и опреме, залиха
материјала, робе, ситног инвентара, ауто гума и
драгоцјености, (број: 02-111-129/13) ријечи „Раде
Вуковић“ замјењује се ријечима „Лидија Стевић“.
2) Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-129/13
Датум: 26.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

31.децембар 2013.

На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09, 60/10 и 87/13), члана
38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10, 14/12
и 3/13), члана 14. Правилника о примјени закона о
јавним набавкама („Службени гласник општине
Зворник“ број: 11/13) и Одлуке о именовању кандидата
за Комисију за јавне набавке број: 02-022-171/13 од
10.10.2013. године, Начелник општине Зворник,доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Ревизија
техничке документације водоводног система „ЛокањПилица“ – Лот1; Ревизија техничке документације
водоводног система „Тршић“ – Лот2 и Ревизија
техничке документације за реконструкцију дијела
главних дистрибутивних и потисних цјевовода у граду
Зворнику и приградском насељу Каракај – Лот3 –
поновљени поступак“, број: 02-360-186/13, у саставу:
1. Милош Томић, предсједник,
2. Мирјана Иваз, члан,
3. Небојша Бошковић, члан,
4. Мирко Милошевић, члан,
5. Срђан Деспић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-186/13 од 26.12.2013, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 03.01.2014. године у 12.00 часова у Великој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05 и 24/09) и члана 16.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама
општине Зворник.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-186/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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31.децембар 2013.

На основу члана 5. Одлуке о измјенама и допунама
Одлуке о расписивању
лицитације за продају
некретнина означених као к.ч.бр.5306/3 и к.ч.бр.5306/4
КО Зворник (''Службени гласник Општине Зворник ''
број 12/13) и члана 38. и 44.Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник
'' број 3/10) , Начелник општине Зворник д о н о с и

Члан 1.
Одобравају се средства Салиховић (Џемал) Мешану из
Крижевића, сa JMБ: 1505965183904, на име
једнократне новчане помоћи за покривање лијечења у
износу од 150,00 КМ.

РЈЕШЕЊЕ

Члан 2.

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.

Члан 1.
У комисију за спровођење лицитације за продају
некретнина означених као к.ч.бр.5306/6 КО Зворник
уписаних у пл.бр.4828 именују се :
1.
2.
3.

Станковић Ненад , предсједник,
Тијанић Веселин , замјеник предсједника,
Ђокић Млађена , члан,
Стевановић Владан, замјеник члана,
Ивановић Бојан , члан
Ристић Миладин , замјеник члана.

За записничара комисије се именује Калдесић Невена.
Члан 2.

ЗАКЉУЧАК

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-753/13
Датум: 24.04.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Задатак комисије је да у складу са Одлуком о
измјенама и допунама Одлуке о расписивању
лицитације за продају два пословна простора у
„Друштвеном дому Ораовац“ у Ораовцу спроведе
лицитацију дана 16.01.2013.године и изврши одабир
најповољнијег понуђача , о чему је дужна да води
записник који ће доставити надлежном органу на даље
поступање.
Члан 3.

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

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

Члан 1.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-475-11/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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
Одобравају се средства Дивљановић (Љубо)
Драгомиру из Средњег Шепка, сa JMБ: 2109957173046,
на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-756/13
Датум: 13.09.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

31.децембар 2013.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Перић Дарко из Трновице, са
ЈМБ: 2210985773647 за покривање трошкова основних
животних намирница у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.

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

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

ЗАКЉУЧАК

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

Члан 1.
Одобравају се средства Ракановић (Станко) Зорану из
Зворника ул.Гаврила принципа 10/12, сa JMБ:
05049671838986, на име једнократне новчане помоћи
за покривање трошкова основних животних потреба у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-890/13
Датум: 28.10.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

Члан 4.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-993/13
Датум: 06.11.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Јовић (Стана) Златану из
Зворника ул. Вука Караџића бр. 207,
сa JMБ:
1609959183900, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1012/13
Датум: 15.11.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
I
Одобрава се Вуковић Милану из Дрињаче, ЈМБ1003950183899, једнократна новчана помоћ као
социјално угроженoj и особи изразито нарушеног
здравственог стања, у износу од
100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка, обезбиједиће се са
буџетске позиције- Расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица, економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1067/13
Датум: 19.11.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

31.децембар 2013.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Милутиновић Цвијану из
Каркаја - бараке, сa JMБ: 3003948183897, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-970/13
Датум: 20.11.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се
Туристичкој организацији општине
Зворник исплата у износу 2500 КМ намјенски за
финансирање текућих активности у 2013.години.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 414100- Субвенција за рад Туристичке
организације, економски код 414100.
Средства уплатити на жиро рачун Туристичке
организације општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-190/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 46.
Правилника о раду запослених у Административној
служби општине Зворник
број: 02-014-42/09 од
26.5.2009.године , Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милановић Брани
из
Зворника, раднику
Административне службе општине Зворник, са ЈМБ
2801966183942 и сталним мјестом пребивалишта
Карађорђева бб одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једноркатне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 411200- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1061/13
Датум: 11.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
јендократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,
Начелник општине доноси

31.децембар 2013.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић Александри из Каракаја са ЈМБ: 3001991188905,
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.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-973/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
јендократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Перић (Вељко) Јоки из Зворника
са ЈМБ:
1412980778649 и сталним мјестом пребивалишта
Браће Југовића Б-19 4/10, одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-858/13
Датум: 11.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
јендократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ракановић Љуби из Јасенице са ЈМБ: 0912964183901,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-тешка материјална
ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1070/13
Датум: 13.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

31.децембар 2013.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
јендократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Марић (Бранко) Предрагу из Зворника са ЈМБ:
1209977182220 и сталним мјестом пребивалишта
Мејдан 7, одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ
на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1066/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Васић (Стево) Милораду из
Пађина, са ЈМБ: 1403960183895 на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 150,00 КМ.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-995/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Мирјанић (Михајло) Велимиру
из Зелиња, са ЈМБ: 1406952173057 на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1071/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

31.децембар 2013.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Бијелић (Драгослав) Недељку
из Каракаја - бараке, са JMБ: 1510961182508, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1004/13
Датум: 16.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Челић (Зорислав) Тимотију из
Зворника ул. Болничка стара болница „Ада“, сa JMБ:
1001963182392 на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1076/13
Датум: 16.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 46.
Правилника о раду запослених у Административној
служби општине Зворник
број: 02-014-42/09 од
26.5.2009.године , Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јекић Љубомир, раднику Административне службе
општине Зворник, одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једноркатне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 411200- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1072/13
Датум: 16.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

31.децембар 2013.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Бијелић (Драгослав) Недељку
из Каракаја - бараке, са JMБ: 1510961182508, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1095/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Јовић Драги из Зворника ул.
Симе Перића, са ЈМБ: 1707931182394 на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1055/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Дамјановић (Бранко) Бори из
Новог Села, са ЈМБ: 2104955172679 на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
набавка основних животних намирница у износу од
100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-935/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

31.децембар 2013.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства
Зекић(Стеван) Чеди из
Зворника ул. Браће Југовића Б-12 3/14, са ЈМБ:
1802977180034 на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-997/13
Датум: 16.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Јовић (Саво) Јовики из Улица
бр. 7, JMБ: 1802959180019 на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења у износу од
100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-430-872/13
Датум: 17.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Јекић Срећку из Роћевића, ЈМБ1002948183893, исплата 140КМ, на име накнаде штете
изазване на усјевима пшенице, јечма и дјетелине,
изазване приликом изградње водоводног система
„Зворник-Сјевер“.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције, 414100- Субвенција за развој
пољопривреде.
Средства ће се исплатити на жиро-рачун именованог,
број: 45275507000 код Нове Бањалучке банке филијала
Зворник.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1082/13
Датум: 18.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Јекић Раду из Роћевића, ЈМБ0707954183897, исплата 190КМ, на име накнаде штете
изазване на усјевима пшенице, јечма и дјетелине,
изазване приликом изградње водоводног система
„Зворник-Сјевер“.

31.децембар 2013.

II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције, 414100- Субвенција за развој
пољопривреде.
Средства ће се исплатити на жиро-рачун именованог,
број: 45254224000 код Нове Бањалучке банке филијала
Зворник.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1083/13
Датум: 18.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број: 3/10
, 14/12 и 3/13), Одлуке о усвајању Буџета општине
Зворник за 2013.годину ("Службени гласник општине
Зворник", број: 14/12), Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете број: 02-0222/13, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се Вујовић Милу из Локања ЈМБГ:
0201971183948, једнократна новчана помоћ у износу
од 300,00 КМ на име тешког материјалног стања
(породица са десеторо дјеце).
II
Наведени износ исплатити 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
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1035/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.11.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

II
Средства из члана 1 овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције 415200- грант за финансирање
буџета за младе.
Исплата ће се извршити на на благајни општине

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

III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а биће
објављен у „Службеном гласнику општине Зворник“.

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се исплата новчаних средстава за НВО
''Омладински савјет'' Зворник на име организације
приредбе за ученике нижих разреда у ОШ ''Свети Сава''
и гостовање Љубивоја Ршумовића у износу 700,00КМ
(седамстотинаКМ).
II
Средства из члана 1 овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције 415200- грант за финансирање
буџета за младе.
Исплата ће се извршити на на благајни општине

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-191/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а биће
објављен у „Службеном гласнику општине Зворник“.

Члан 1.
Одобравају се средства Велимир Симић из Брањева,
са ЈМБ: 0108979192172 за покривање трошкова
основних животних намирница у износу од 200,00 КМ.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-192/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-Пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“, број 3/10), Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се исплата новчаних средстава за НВО
''Омладински савјет'' Зворник на име организације
приредбе за дјецу у Дјечијем вртићу ''Даша радост'' и
гостовање Љубивоја Ршумовића
у износу 700,00КМ
(седамстотинаКМ).

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

ЗАКЉУЧАК

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- текуће помоћи з инвалиде, рањене и
породице погинулих бораца – одјељење 0119180.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1079/13
Датум: 23.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-Пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“, број 3/10), Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се исплата новчаних средстава за на име
награда по литерарном конкурсу ''200 година од
рођења Петра Петровића Његоша'' Зворник
и
трошкова Свечане Академије гдје је покровитељ
Општина Зворник у износу 1.000,00КМ (девет
стотинаКМ).
II
Средства из члана 1 овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције 415200- грант за финансирање
буџета за младе.
Исплата ће се извршити на на благајни општине
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а биће
објављен у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-194/13
Датум: 24.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства ЈУ Дом омладине
Зворник у износу од 5000 КМ намјенски за
финансирање текућих активности у 2013.години.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбедиће се са
позиције 414100- субвенција за ЈУ Дом омладине.
Средства уплатити на жиро рачун ЈУ Дом омладине
Зворник.

31.децембар 2013.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-193/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Александар Радић са
ЈМБГ: 1406990773637, дјету погинулог борца, из
Пађина за покривање трошкова основних животних
потреба у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- текуће помоћи за инвалиде, рањене и
породице погинулих бораца одјељење 0119180.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-430-1099/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.11.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ерић Зори из Зворника, са
JMБ: 2103962188916, на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења дјетета у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1093/13
Датум: 25.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Челић (Зорислав) Тимотију из
Зворника - „Ада“,
стара болница, сa JMБ:
1001963182392 на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

31.децембар 2013.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-962/13
Датум: 25.10.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
јендократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Перић (Томо) Мири из Козлука ул. Дринска 67. са ЈМБ:
1710958183896, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова сахране мајке.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-808//13
Датум: 26.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.
Правилника о начину и условима за додјелу
јендократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,
Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Станишић (Велимир) Милану из Козлука,са ЈМБ:
0411950301813, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова сахране супруге.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-953/13
Датум: 26.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Радић (Симо) Милисаву из
Јардана, JMБ: 2606958183944, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1094/13
Датум: 26.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Стевановић (Цвијетин) Зорици
из Шетића бр. 65, са JMБ: 1507969188911, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1096/13
Датум: 26.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
СТРАНА
1. Одлука о вршењу пописа имовине и обавеза општине Зворник на дан 31.12.2013.године
1
2. Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничког пројекта подршка набавке лијекова за
3
породице погинулих бораца и ратне војне инвалиде
3. Одлука о измјени и допуни одлуке о оснивању Административне службе општине Зворник
3
4. Рјешење о именовању комисије за спровођење поступка лицитације
4
5. Рјешење о именовању савјета за безбједност саобраћаја на путевима на подручју општине Зворник
5
6. Рјешење о именовању комисије за попис постројења и опреме, залиха материјала, робе, ситног
6
инвентара, ауто гума и драгоцјености
7. Рјешење о именовању комисије за попис готовине и готовинских еквивалената, хартија од вриједности,
7
потраживања, обавеза, аванса
8. Рјешење о именовању централне комисије за попис имовине и обавеза
8
9. Рјешење о именовању комисије за попис зграда и објеката
9
10. Рјешење о именовању комисије за попис земљишта, шума, нематеријалне произведене имовине и
10
нефинанијске имовине у сталним средствима у припреми
11. Рјешење о именовању комисије за социјалну заштиту и инклузију општине Зворник
11
12. Рјешење о именовању радне групе за израду процјене угрожености од елементарне непогодине и друге
12
несреће на подручју општине Зворник
13. Рјешење о именовању комисије за попис имовине у Професионалној ватрогасној јединици Зворник
12
14. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку
13
15. Рјешење о именовању Организационог одбора за организацију Божићног турнира у малом фудбалу
13
„Зворник Вивиа 2014“
16. Рјешење о измјени Рјешења о именовању комисије за попис постројења и опреме, залиха материјала,
14
робе, ситног инвентара, ауто гума и драгоцјености
17. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Ревизија техничке документације водоводног система
„Локањ-Пилица Лот1“, Ревизија техничке документације водоводног система Тршић Лот2 и Ревизија
14
техничке документације за реконструкцију дијела главних дистрибутивних и потисних цјевовода у граду
Зворнику и приградском насељу Каракај-Лот3-поновљени поступак
18. Рјешење о именовању комисије за спровођење поступка лицитације
15
19. Закључак о одобравању новчаних средстава Салиховић Мешану
15
20. Закључак о одобравању новчаних средстава Дивљановић Драгомиру
15
21. Закључак о одобравању новчаних средстава Ракановић Зорану
16
22. Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Дарко
16
23. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Златану
16
24. Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић Милану
17
25. Закључак о одобравању новчаних средстава Милутиновић Цвијану
17
26. Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији
17
27. Закључак о одобравању новчаних средстава Милановић Брани
18
28. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Александри
18
29. Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Јоки
18
30. Закључак о одобравању новчаних средстава Ракановић Љуби
19
31. Закључак о одобравању новчаних средстава Марић Предрагу
19
32. Закључак о одобравању новчаних средстава Васић Милораду
19
33. Закључак о одобравању новчаних средстава Мирјанић Велимиру
20
34. Закључак о одобравању новчаних средстава Бијелић Недељку
20
35. Закључак о одобравању новчаних средстава Челић Тимотију
20
36. Закључак о одобравању новчаних средстава Јекић Љубомиру
21
37. Закључак о одобравању новчаних средстава Бијелић Недељку
21
38. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Драги
21
39. Закључак о одобравању новчаних средстава Дамјановић Бори
22
40. Закључак о одобравању новчаних средстава Зекић Чеди
22
41. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Јовики
22
42. Закључак о одобравању новчаних средстава Јекић Срећку
23
43. Закључак о одобравању новчаних средстава Јекић Раду
23
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Број 14
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Службени гласник општине Зворник
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Закључак о одобравању новчаних средстава Вујовић Милу
Закључак о одобравању новчаних средстава НВО „Омладински савјет“ Зворник (02-400-192/13)
Закључак о одобравању новчаних средстава НВО „Омладински савјет“ Зворник (број: 02-400-191/13)
Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Велимир
Закључак о одобравању новчаних средстава на име награда по литерарном конкурсу „200 година од
рођења Петра Петровића Његоша“ Зворник и трошкова Свечане Академије
Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ Дом омладине Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Радић Александар
Закључак о одобравању новчаних средстава Ерић Зори
Закључак о одобравању новчаних средстава Челић Тимотију
Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Мири
Закључак о одобравању новчаних средстава Станишић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Радић Милисаву
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Зорици
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Издавач: Скупштина општине Зворник
Обрађивач: Стручна служба за послове Скупштине општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
Службени гласник општине Зворник излази по потреби
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