СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Скупштина општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org

24.11.2015. године
ЗВОРНИК
година: XXIV
БРОЈ: 14/2015

На основу члана 5. члана 31. и члана 35. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник РС" број: 121/12 и 52/14), члана 30. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 26. и 43.
Статута општине Зворник– Пречишћени текст
("Службени гласник општине Зворник"- број: 9/14),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
дана 19.новембра 2015.године д о н о с и

На основу члана 5. и члана 31. Закона о буџетском
систему Републике Српске ("Службени гласник РС"
број: 121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број: 101/04 ,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 26. и 43. Статута
општине Зворник– Пречишћени текст ("Службени
гласник општине Зворник"- број: 9/14), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној дана
19.новембра 2015.године д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Скупштина
општине
Зворник
усваја
Нацрт
ребаланса буџета општине Зворник за 2015. годину
у износу од 20.213.400,00 КМ.

Члан 1.
Скупштина општине Зворник усваја Нацрт буџета
општине Зворник за 2016. годину у износу од
22.525.000,00 КМ.

Члан 2.
Задужује се Начелник општине и Одјељење за
финансије да спроведе јавну расправу о Нацрту
ребаланса
буџета и да Приједлог ребаланса
буџета упути Скупштини општине на усвајање.

Члан 2.
Задужује се Начелник општине и Одјељење за
финансије да спроведе јавну расправу о Нацрту
буџета и да Приједлог буџета упути Скупштини
општине на усвајање.

Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је Нацрт ребаланса
буџета општине Зворник за 2015. годину.

Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је Нацрт буџета општине
Зворник за 2016. годину.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".

Број: 01-022-129/2015
ПРЕДСЈЕДНИК
19. новембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

Број: 01-022-130/2015
ПРЕДСЈЕДНИК
19. новембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске'' број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник- пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“ број: 9/14) Скупштина
општине
Зворник
на
сједници
одржаној
19.новембра 2015. године доноси:
ОДЛУКУ
о висини накнаде коју остварују предсједници
мјесних заједница са подручја општине зворник
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнаде
предсједницима мјесних заједница Скупштине
општине Зворник за извршење дужности утврђених
Законом и другим посебним актима које доноси
Скупштина општине и Начелник општине.
Члан 2.
Предсједнику мјесне заједнице припада на име
извршења дужности мјесечна накнада у бруто
износу од 100,00 КМ (нето износ плус порези и
доприноси).
Члан 3.
Обрачун и исплату накнаде, у складу са овом
одлуком врши надлежно одјељење Општинске
управе - Одјељење за финансије, на терет
средстава у буџету општине Зворник.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Зворник, а примјењиваће се од 01.01.2016. године.

24. новембар 2015.

Члан 2.
Земљиште из члана 1.ове одлуке се продаје ради
комплетирања грађевинске парцеле означене као
кп.бр.606/2 КО Зворник-град за цијену од 738,00КМ,
(словима:седамстотинатридесетосамконвертибилни
хмарака).
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да може закључити
уговор о продаји земљишта из члана 1. ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
Број: 01-022-132/2015
ПРЕДСЈЕДНИК
19. новембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 6. став 2, а у вези са чланом 7.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима
Републике
Српске
(''Службени
гласник Републике Српске'', број: 41/03),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), a у вези са чланом 22.Статута Јавне
здравствене установе „Дом здравља“ Зворник,
члана 26. и 43. Статута општине Зворник-пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 19.новембра 2015. године, донијела је

Број: 01-022-131/2015
ПРЕДСЈЕДНИК
19. новембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“
У ЗВОРНИКУ

На основу члана 348.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
19.новембра 2015.године, доноси

I
Овом одлуком ближе се утврђују услови и
критеријуми за избор и именовање директора ЈЗУ
„Дом здравља“ у Зворнику.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се степен образовања,
стручно знање, радно искуство, као и други услсови
и стандарди утврђени овом одлуком.

OДЛУКУ
о продаји градског грађевинског земљишта
непосредном погодбом Видаковић Мирославу и
Вадаковић Велимиру
Члан 1.
Општина Зворник ће Видаковић Мирославу и
Видаковић Велимиру
продати непосредном
погодбом градско грађевинско земљиште означено
као кп.бр.605/2 Школско двориште економско
2
двориште површине 41 м КО Зворник-град уписано у
пл.бр.2151 на име Општине Зворник са 1/1 , коме по
старом операту одговара кп.бр.1/822 Школско
2
двориште економско двориште површине 41 м КО
Зворник уписана у зк.ул.бр.221 као државна имовина
са 1/1 и правом управљања у корист НОО Зворник.

II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, поред
услова прописаних Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске, морају испуњавати и посебне критеријуме
утврђене овом одлуком.
Критеријуми за именовање директора су:
-

-

да је доктор специјалиста једне гране
медицине из оквира дјелатности Дома
здравља
дипл.економиста или дипл. правник
да има најмање пет година радног искуства у
струци и да има склоности и способности за
руковођење и организацију посла
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III
Директора, на основу спроведеног јавног конкурса и
приједлога Комисије за избор, именује Скупштина
општине Зворник, у складу са критеријумима
утврђеним овом одлуком.
Комисију за избор и именовање именује Скупштина
општине на приједлог Начелника општине.
IV
У комисију за избор именоваће се лица која имају
професионално знање на истом или вишем нивоу за
који се спроводи поступак, те лица која су упозната
са одредбама Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана службеници Општинске управе
општине
Зворник, а друга два члана лица која посједују
стручно знање у наведеној области.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
Број: 01-022-133/2015
ПРЕДСЈЕДНИК
19. новембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу
члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број:
41/03),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), a у вези са чланом
22.Статута Јавне здравствене установе „Дом
здравља“ Зворник, члана 26. и 43. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број: 9/14), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 19.новембра 2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ У ЗВОРНИКУ
I
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање
директора ЈЗУ „Дом здравља“ у Зворнику.
II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање директора ЈЗУ „Дом здравља“ у
Зворнику, прописани су Одлуком Скупштине
општине Зворник о утврђивању критеријума за
избор и именовање директора ЈЗУ „Дома здравља“
у Зворнику.
III
Рок за подношење пријава на конкурс из тачка I је
15 дана од дана расписивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање директора
Дома здравља у Зворнику објавиће се у ''Службеном
гласнику Републике Српске'' и у дневном листу
''Глас Српске''.

24. новембар 2015.

IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих
пријава на конкурс и предлагање кандидата,
извршиће Комисија за избор.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
Број: 01-022-134/2015
ПРЕДСЈЕДНИК
19. новембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
На основу члана 47. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу ("Службени гласник Републике
Српске", број: 40/13), члана 26. и 43. Статута
општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број: 9/14), Скупштина
општине Зворник на својој сједници одржаној дана
19.новембра 2015 године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА УЖЕГ УРБАНОГ
ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗВОРНИКА И ДИЈЕЛА
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ БИРАЧ-КАРАКАЈ
Члан 1.
Утврђује се Нацрт измјене дијела Регулационог
плана ужег урбаног подручја града Зворника и
дијела индустријске зоне Бирач-Каракај, израђен од
стране привредног друштва
Ј.П. "Дирекција за
изградњу и развој града" Д.О.О. Бијељина,
новембар 2015.године (у даљем тексту Нацрт
Плана).
Нацрт Плана се односи на простор који обухвата
земљиште у плану означено као грађевинске
парцеле број 137, 138, 139 и 140 којима одговара
к.п. број 715/3 К.О Зворник-град, са контактним
катастарским парцелама у непосредном окружењу,
земљиште у плану означено као грађевинске
парцеле 116, 117, 118, 121 и 122 којима одговарају
к.п. број 722, 712 и 711 К.О. Зворник-град, са
контактним катастарским парцелама у непосредном
окружењу,
земљиште у плану означено као
грађевинске парцеле број 93 и 94 којима одговара
к.п. број 1031 К.О. Зворник-град, са контактним
парцелама катастарским парцелама у непосредном
окружењум на земљиште у плану означено као
грађевинске парцеле број 51, 52, 53 и 54 којима
одговара к.п. број 1020 КО Зворник Град са
контактним катастарским парцелама у непосредном
окружењу,
земљиште у плану означено као
грађевинске парцеле број 70, 71 и 72 којима
одговара к.п. број 967 КО Зворник Град са
контактним катастарским парцелама у непосредном
окружењу, на земљиште у плану означено као
грађевинске парцеле број 5, 6, 7, 19 и 343 којима
одговара к.п. број 1892 КО Зворник Град са
контактним катастарским парцелама у непосредном
окружењу, земљиште у плану означено као к.п. број
925, 926 и 927 КО Зворник Град са контактним
катастарским парцелама у непосредном окружењу,
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земљиште у плану означено као к.п. број 1420/2 КО
Зворник
Град
са
контактним
катастарским
парцелама у непосредном окружењу, земљиште у
плану означено као кп број 1936 и 1937 КО Зворник
Град са контактним катастарским парцелама у
непосредном окружењу,
земљиште у плану
означено као грађевинске парцеле број 170, 174 и
175 којима одговарају катастарске парцеле к.п.
471/1, 470/2, 469, 473, 474/1, 474/2, 474/3, 472, 475
КО Зворник Град, земљиште у плану означено као
грађевинске парцеле број 193, 194, 195 и 196 којима
одговарају катастарске парцеле к.п. 438, 439, 437/1
и 437/2 КО Зворник Град, земљиште у плану
означеном као грађевинске парцеле 153, 154, 155,
156, 157 и 158 којима одговарају катастарске
парцеле број к.п. 683/1, 684, 685 и 686/1 КО Зворник
Град,
земљиште у плану означеном као
грађевинска парцела 89 којој одговарају катастарске
парцеле број к.п. 942/3, 942/2, 942/1 КО Зворник
Град, земљиште у плану означеном као грађевинске
парцеле број :84, 85 и 86, којима одговарају
катастарске парцеле број 963/1, 963/2 и 962 К.О.
Зворник-град, земљиште у плану означеном као
грађевинске парцеле број 27, 33, 34 и 35, којима
одговарају катастарске парцеле број 1889/1, 1889/3
и 1889/7 К.О. Зворник-град и на земљиште које је
означено као катастарске парцеле број к.п. број
771/1, 771/2, 776/36, 776/12 и к.п. 875/1 и 875/3 – све
КО Зворник Град, на којима није планом
дефинисана парцелација ( локација Болнице и Дома
здравља Зворник.
Члан 2.
Утврђени Нацрт Плана садржи текстуални и
графички дио.
САДРЖАЈ ТЕКСТУАЛНОГ ДИЈЕЛА НАЦРТА ПЛАНА
1.УВОДНИ ДИО,
2.АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА ПОДРУЧЈА
ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА,
3.ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА
ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА,
4.ПРОГРАМ
(КОНЦЕПТ)
ИЗМЈЕНЕ
ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА,
5.ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА.
САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДИЈЕЛА НАЦРТА ПЛАНА
Р.бр

1.
2.1.

2.2.

Назив прилога –
карте

Размјера

Копија катастарског плана
1:2 000
Извод из Регулационог плана 1:2 000
ужег урбаног подручја града
Зворника (Сл.гласник општине
Зворник бр.3/05) – Намјена
површина и објеката – План
размјештаја
објеката
са
хоризонталном и вертикалном
нивелацијом
Извод из Урбанистичког плана 1:5 000
„Зворник
2020“
(Сл.гласник
општине Зворник бр.17/08) –
План намјене површина

3.

4.

5.

6.

7.

8.

24. новембар 2015.

Анализа постојећег стања по
локацијама
измјене
дијела
регулационог плана
План просторне организације
по локацијама измјене дијела
регулационог плана
План
парцелације
по
локацијама
измјене
дијела
регулационог
плана
са
аналитичко-геодетским
елементима
План просторне организације –
локације
измјене
дијела
регулационог плана у оквиру
карте – Намјена површина и
објеката – План размјештаја
објеката са хоризонталном и
вертикалном нивелацијом из
важећег регулационог плана
План просторне организације –
локације
измјене
дијела
регулационог плана у оквиру
карте – Нивелациони план –
Размјештаја
објеката
са
хоризонталном и вертикалним
габаритима
из
важећег
регулационог плана
План парцелације – локације
измјене дијела регулационог
плана у оквиру карте – План
парцелације
–
аналитичко
геодетски елементи из важећег
регулационог плана

1:1 000

1:1 000

1:1 000

1: 1000

1: 1 000

1:1 000

Члан 3.
Утврђени Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у
просторијама Одјељења за просторно уређење
Административне службе општине Зворник у
трајању од 30 дана.
Члан 4.
Носилац припреме Плана Одјељење за просторно
уређење обавијестиће јавност о мјесту, времену и
начину излагања утврђеног Нацрта путем огласа
који ће се објавити у два средства јавног
информисања најмање три пута, с тим да ће се прва
обавијест објавити 15 дана прије почетка јавног
увида, а друге двије два дана узастопно,
непосредно пред почетак јавног увида.
Члан 5.
Обавијест из претходног члана треба да садржи
мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида, те рок
у коме се могу послати примједбе, приједлози и
мишљења на утврђени Нацрт документа.
Члан 6.
Носилац припреме Плана је обавезан да на мјесту
на којем је изложен утврђени Нацрт обавијести
јавност да се детаљније информације, обавјештења
и помоћ у формулисању примједби могу добити код
носиоца припреме и носиоца израде документа.
Члан 7.
Примједбе, приједлози и мишљења на утврђени
Нацрт документа уписују се у свеску са
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нумерисаним странама која ће се налазити у
просторији у којој ће утврђени Нацрт бити изложен
или се у писаној форми могу достављати носиоцу
припреме, који је обавезан да их прослиједи носиоцу
израде документа.
Члан 8.
Став носиоца израде Плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматраће се на
стручној расправи која ће се организовати у року од
30 дана од дана затварања јавног увида, на коју ће
се позвати представници носиоца припреме,
носиоца израде и организација из члана 32. став 4.
Закона о уређењу простора и грађењу
Члан 9.
Носилац припреме објавиће јавни позив за стручну
расправу у најмање једном дневном листу
доступном на територији цијеле Републике, три дана
прије и на дан одржавања расправе, на којој могу да
присуствују сва заинтересована лица.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
Број: 01-022-135/2015
ПРЕДСЈЕДНИК
19. новембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р.
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 разматрања
Одлуке о утврђивању Нацрта измјене дијела
Регулационог плана ужег урбаног подручја града
Зворника и дијела индустријске зоне Бирач-Каракај
и дијела Скупштина општине Зворник, на сједници
одржаној 19.новембра.2015. године, донијела је

24. новембар 2015.

2. Овај закључак објавиће
гласнику општине Зворник''.

се

у

''Службеном

Број: 01-022-136/2015
ПРЕДСЈЕДНИК
19. новембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р
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 19.новембра.2015.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација по закључку Скупштине
општине Зворник о покретању инцијативе за
оснивање Средње музичке школе у Зворнику.
2. Задужује се Начелник општине Зворник да у
сарадњи са Одјељењем за привреду и друштвене
дијелатности Општинске управе Зворник до
септембра
2016.године
уради
Елаборат
о
оправданости Средње музичке школе у Зворнику уз
истовремено предузимање и других активности о
оцјени предуслова за оснивање и почетак рада
Средње музичке школе у Зворнику од школске 20172018 године.
3. Истовремено предузети активности на оснивању
подручних одјељења Основне музичке школе у
Козлуку, Роћевићу, Брањеву и Дрињачи од школске
2016-2017 године.
4. Овај закључак објавиће
гласнику општине Зворник''.

се

у

''Службеном

Број: 01-022-137/2015
ПРЕДСЈЕДНИК
19. новембар 2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зворник
Мерсад Мехмедовић с.р

ЗАКЉУЧАК
1. Утврђује се Нацрт измјене дијела Регулационог
плана ужег урбаног подручја града Зворника и
дијела индустријске зоне Бирач-Каракај уз приједлог
носиоца израде плана ЈП „Дирекција за изградњу и
развој града“ Д.О.О. Бијељина, да се у текстуалном
дијелу плана и дијелу одредбе и смјернице за
спровођење плана, на преосталом обухвату
Регулационог плана, односно на обухвату који није
предмет измјене плана, дефинишу коефицијенти
изграђености и то:
а) за зоне породичне градње – 1
б) за стамбене зоне са два или више типова
стамбене изградње – 1,5
в) за мјешовите зоне са два или више типова
нестамбене градње- 1,7
г) за урбане стамбене и опште зоне већих
густина – 2,5
д) за централне урбане зоне и пословне зоне –
4,2

На основу члана 38. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине
Зворник“, број 9/14), и члана 3. Правилника о
расподјели средстава за подршку пронаталитетној
политици општине Зворник-појединци, број: 02-4341/15 од 05.11.2015.године, Начелник општине
Зворник расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за додјелу новчаних средстава за
суфинансирање трошкова једне процедуре
асистиране репродукције - вантјелесне оплодње
I
Расписује се Јавни конкурс за додјелу новчаних
средстава за суфинансирање трошкова једне
процедуре асистиране репродукције - вантјелесне
оплодње.
Укупна новчана средства планирана за ове намјене
износе 20.000КМ.
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II
Право на додјелу новчаних средстава могу
остварити брачни парови-породице:
- Које
су већ користиле двије процедуре
асистиране репродукције на терет средстава
обавезног здравственог осигурања признате
од Фонда здрвственог осигурања Републике
Српске,
- Породице које су самостално финансирале
двије процедуре вантјелесне оплодње из
сопствених средстава,
- Да имају пријављено пребивалиште на
подручју општине Зворник.
III
Уз захтјев за додјелу новчаних средстава подносици
су дужни доставити следећу документацију:
1. фотокопију личне карте, за оба супружника,
2. медицинску документацију којом доказују
претходне покушаје асистиране репродукције,
3. увјерење о пребивалишту,
4. предрачун
трошкова
асистиране
репродукције,
5. фотокопију текућег рачуна.
IV
Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана
објављивања Јавног конкурса на огласној табли
општине Зворник, односно од 06.11.2015.године
закључно са 23.11.2015.године.
Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узети
у разматрање.
Комисија именована од стране Начелника општине
ће размотрити захтјеве и утврдити приједлог за
доношење коначне Одлуке.
Захтјеви са потребном документацијом могу се
поднијети непосредно у пријемну канцеларију
општине Зворник или поштом на адресу: Општина
Зворник, Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности, улица Светог Саве 124,
Зворник.
Јавни конкурс биће објављен на огласној табли,
интернет страници и „Службеном гласнику општине
Зворник“.
Број: 02-434-2/2015
6. новембар 2015. године
Зворник

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 44. Статута општине Зворникпречишћен текст ( „Службени гласник општине
Зворник“, број 9/14), Начелник општине Зворник
доноси
ПРАВИЛНИК
о расподјели средстава за подршку
пронаталитетној политици
општине Зворник-појединци
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују услови за додјелу
новчаних
средстава
брачним
паровима
за
финансирање
трошкова
једне
процедуре
асистиране репродукције (вантјелесне оплодње).

24. новембар 2015.

Члан 2.
Право на додјелу новчаних средстава могу
остварити брачни парови који у вези са планирањем
породице, немају право на процедуру асистиране
репродукције (вантјелесна оплодња) на терет
средстава обавезног здравственог осигурања, а
испуњавају следеће услове:
- да имају пријављено пребивалиште на
подручју општине Зворник,
- да су имали неуспјеле процедуре асистиране
репродукције (вантјелесне оплодње) признате
од Фонда здравственог осигурања Републике
Српске.
Право на додјелу новчаних средстава за једну
процедуру асистиране репродукције имају и брачни
парови који су два неуспјела покушаја вантјелесне
оплодње финансирали из сопствених средстава, а
да имају стално пребивалиште на подручју општине
Зворник.
Члан 3.
На основу овог Правилника, Начелник општине ће
расписати Јавни конкурс за додјелу новчаних
средстава брачним паровима за финансирање
трошкова једне процедуре асистиране репродукције
(вантјелесне оплодње).
Члан 4.
Уз захтјев за додјелу новчаних средстава из члана
2. овог Правилника подносилац је дужан приложити
следећа документа:
- фотокопију личне карте за оба супружника,
- медицинску документацију којом доказује
предходне
покушаје
асистиране
репродукције,
- предрачун
трошкова
асистиране
репродукције,
- фотокопија текућег рачуна.
Предност при добијању новчаних средстава имају
жене старије животне доби и породице које су
користиле право по прописима Фонда здравственог
осигурања.
Члан 5.
Начелник општине ће именовати Комисију од три
члана, од којих су два из реда запослених у
Општинској управи Зворник и један из реда НВОУдружење за борбу против стерилитета
„Бебе
1“ Зворник, која ће сачинити приједлог за додјелу
новчаних средстава.
Комисија ће информисати све подносиоце захтјева о
свом приједлогу, по коме подносиоци захтјева могу
истаћи примједбе.
Члан 6.
На основу приједлога Комисије и евентуалних
примједби подносиоца захтјева, Начелник општине
ће донијети Одлуку о додјели новчаних средстава.
Одлука Начелника општине о додјели средстава је
коначна.
Подосилац захтјева који оствари право на новчана
средства, обавезан је да поднесе извјештај о
утрошеним средствима.
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Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Зворник“, и на огласној табли општине Зворник.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје
да важи Правилник о расподјели средстава за
подршку
пронаталитетној
политици
општине
Зворник-појединци,
број:
02-020-4/12
од
26.11.2012.године.
Број: 02-434-1/2015
5. новембар 2015. године
Зворник

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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: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:02-014-4/15 од 12.10.2015.године (у
даљем тексту Правилник),
на страни 19.
Правилника тачка 15. „Стручни сарадник за обрачун
плата“ мјења се и гласи:“Самостални стручни
сарадник за обрачун плата, накнада и других
промања“.
Опис послова:
- Припрема и врши обрачун плата и свих
других исплата везаних за примања радника
општинске управе,
- Попуњава трезорски образац број 5,
- Води регистар плата општинске управе,
- Врши обрачун исплата физичким лицима ван
радног односа по основу уговора и води
евиденцију о тим исплатама,
- Припрема документацију и врши рефундацију
за раднике општинске управе по закону,
- Припрема пореске пријаве општинске управе
по свим основама и контактира са пореском
управом,
- Води све потребне статистичке евиденције за
надлежни статистички орган,
- Обрађује обрасце за кредите радника
општинске управе,
- Усаглашава евиденцију о порезима и
доприносима са евиденцијом пореске управе,
- подноси извјештај о раду претпостављеном
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно
наведеним радним активностима које је
обавио,

-
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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
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“.
Број: 02-014-5/2015
9. новембар 2015. године
Зворник

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Стевановић с.р.

Ha основу члана 72. 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 - пречишћени текст („Службени
гласник општине Зворник", број 09/14), Начелник
општине доноси
ПРАВИЛНИК
О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
А. ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 1.
Овим Правилником регулишу се питања додјеле
студентских стипендија из буџета општине Зворник.
Право на стипендију општине Зворник у складу са
овим Правилником могу остварити
редовни
студенти који имају стално пребивалиште на
подручју општине Зворник а
студирају на
факултетима у
Републици Српској, Федерацији
Босне и Херцеговине или у Републици Србији.
Члан 2.
Стипендија општине Зворник не може се додијелити
студенту:
1. Који је губио једну од претходних година
студија
2. Који је корисник стипендије од стране другог
даваоца
3. Који има просјек оцјена мањи од 7,00
4. Прве године који има просјек оцјена из
средње школе мањи од 4,00
5. Који је апсолвент
6. Који је старији од 26 година
7. Који не достави комплетну документацију
утврђену Конкурсом
8. На листи „Слабо материјално стање“:
- за више од једног студента из истог
породичног домаћинства,
- чији укупни мјесечни приходи по члану
породице прелазе 500КМ,
- чији је родитељ власник или сувласник
капитала у привредном друштву.
9. Из
других
услова
утврђених
овим
Правилником.
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Б. КОНКУРС, РАНГ ЛИСТЕ И ВИСИНА
СТИПЕНДИЈЕ

В. ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ И БОДОВАЊЕ

Члан 3.
Додјела стипендија се врши на основу Конкурса који
расписује Комисија за стипендије за сваку школску
годину.
Конкурс траје 30 календарских дана.
Конкурс се објављује на локалној радио станици,
званичној Интернет страници општине Зворник, на
огласној табли Општине и свим мјесним
канцеларијама Општине.
Члан 4.
Конкурс за стипендије се расписује за
пет
категорија стипендиста, и то:
1. Студенти са просјеком оцјена већим од 8,50,
2. Студенти прве године носиоци „Вукове
дипломе“ из средње школе,
3. Студенти слабог материјалног стања,
4. Студенти дјеца породица погинулих бораца,
ратних војних инвалида 1-4. категорије,
5. Студенти мастер студија са просјеком оцјена
већим од 9,00.
За сваку категорију стипендиста Комисија
стипендије израђује посебну ранг листу.
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за

Члан 5.
Укупна средства за стипендије планирана буџетом
општине Зворник за текућу годину, расподјељују се
како слиједи:
- стипендије за све студенте са просјеком
оцјена већим од 8,50,
- стипендије за све студенте прве године
носиоце „Вукове дипломе“ из средње школе,
- стипендије за 10 стипендиста мастер студија,
са највећим просјеком.
Преостала средства расподијелиће се према одлуци
Начелника, а на приједлог Комисије за стипендије,
за категорије:
- студенти слабог материјалног стања,
- студенти дјеца породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида 1-4. категорије,
- до 5% укупно расположивих средстава за
стипендије остаје у резерви.
Члан 6.
Висина стипендије износи 100КМ мјесечно и
исплаћује се у 10 месечних рата за студенте из
категорије:
1. Студенти са просјеком оцјена већим од 8,50
2. Студенти прве године носиоци „Вукове
дипломе“ из средње школе
3. Студенти без оба родитеља и студенти са
хендикепом
4. 10 студената мастер студија са просјеком
већим од 9,00.
Висина стипендије и број рата за остале двије
категорије утврђује Начелник на основу ранг листе и
приједлога Комисије за стипендије, а на основу
броја предатих пријава на Конкурс и расположивих
средстава за стипендирање.

Члан 7.
Критеријуми за добијање стипендије и бодовање на
ранг листама:
1. Студенти са просјеком оцјена изнад 8,50
- Сви студенти са просјеком оцјена већим
од 8,5, а који испуњавају услове Конкурса
биће стипендирани без обзира на број
поднијетих захтјева по Конкурсу.
2. Студенти прве године који су носиоци
„Вукове дипломе“
- Сви студенти прве године студија,
носиоци „Вукове дипломе“ из средње
школе а који испуњавају услове Конкурса
биће стипендирани без обзира на број
поднесених пријава по Конкурсу.
3. Студенти слабог материјалног стања,
бодују се на основу следећих критерија:
-

признања и награде учествовања у
научним
или
пројектним
активностима -један бод;
за успјех у школовању; за студенте
прве године, просјечна оцјена из
средње школе множи се са 3,5 а за
остале студенте, просјечна оцјена
претходних година студија множи са
2 (два);
за сваку завршену годину студија један бод;
кандидат без материјалних примања
за све чланове домаћинства - три бода;
кандидат чија мјесечна укупна примања у
домаћинству по члану износе:
до 200КМ
- два бода,
преко 200 КМ до 350КМ
- један бод;
студент државног факултета - два
бода;
дефицитарно занимање
- два
бода.
4. Студенти дјеца породица погинулих
бораца, ратних војних инвалида 1-4
категорије
-

признања и награде учествовања у
научним
или
пројектним
активностима
-један бод;
за успјех у школовању; за студенте
прве године, просјечна оцјена из
средње школе множи се са 3,5 а за
остале студенте, просјечна оцјена
претходних година студија множи се
са 2 (два)
за сваку завршену годину студија један бод;
за студенте без једног родитеља три бода;
за студенте чији је родитељ РВИ
инвалид од I до IV категорије - два бода;
корисник социјалне помоћи или туђе
његе - два бода;
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кандидат чија мјесечна укупна
примања у домаћинству по члану
износе:
до 200КМ
- два бода,
преко 200 КМ до 350КМ
- један бод;
студент државног факултета - два
бода;
дефицитарно занимање
- два бода.
5. Студенти мастер студија са просјеком
оцјена већим од 9,00
За 10 студената мастер студија са
просјеком оцјена већим од 9,00, а који
испуњавају услове конкурса додијелиће се
стипендија.
Комисија за стипендије у сарадњи са Заводом за
запошљавање РС, Биро Зворник и Одјељењем за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
утврђује Листу дефицитараних занимања као основ
за бодовање.
Студентима без оба родитеља и студентима са
хендикепом, који испуњавају услове Конкурса
додјелиће се стипендија без обзира на мјесто на
ранг листи.
Г. ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 8.
Кандидат за додјелу стипендије подноси писмени
захтјев на прописаном обрасцу и може конкурисати
само на једну од утврђених категорија -листа.
1. Студенти са просјеком већим од 8,50 уз
захтјев прилажу и следећа документа:
- потврда о статусу редовног студента
одређене године студија,
- оцјене из претходних година са изведеном
просјечном вриједности оцјена током
студирања,
- фотокопија индекса,
- изјаву да није корисник стипендије од
другог даваоца,
- награде признања, дипломе, научни и
пројектни радови и сл.
- фотокопију „картице текућег рачуна“
пословне банке у Зворнику.
2. Студенти прве године носиоци „Вукове
дипломе“ уз захтјев прилажу и следећа
документа:
- потврда о статусу редовног студента,
- овјерену фотокопију „Вукове дипломе“,
- фотокопија индекса,
- изјаву да није корисник стипендије од
другог даваоца,
- фотокопију „картице текућег рачуна“
пословне банке у Зворнику.
3. Студенти за листу „слабог материјалног
стања“ уз захтјев прилажу и следећа
документа:
- копије свједочанстава о завршеним
претходним разредима и увјерење о упису
више или високе школе - за студенте прве
године студија,
- потврда о статусу редовног студента
одређене године студија,
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оцјене из претходних година са изведеном
просјечном вриједности оцјена током
студирања,
- фотокопија индекса,
- изјаву о заједничком домаћинству,
- изјаву да није корисник стипендије од
другог даваоца, и да му родитељ није
власник привредног друштва,
- увјерење да је родитељ корисник
социјалне помоћи или туђе његе,
- доказе о примањима за сваког члана
домаћинства:
• висине просјечне плате у претходна
три мјесеца,
• увјерења о износу пензија у претходна
три мјесеца,
• потврда од Завода за запошљавање за
незапослене чланове домаћинства,
• остале доказе о примањима.
- награде признања, дипломе, научни и
пројектни радови и сл. (овјерена копија),
- фотокопију „картице текућег рачуна“
пословне банке у Зворнику.
Студенти
за
листу,
дјеца
породица
погинулих бораца, ратних војних инвалида
1-4 категорије, уз захтјев прилажу и следећа
документа:
- копије свједочанстава о завршеним
претходним разредима и увјерење о упису
више или високе школе - за студенте прве
године студија,
- потврда о статусу редовног студента
одређене године студија,
- оцјене из претходних година са изведеном
просјечном вриједности оцјена током
студирања,
- фотокопија индекса,
- изјаву о заједничком домаћинству,
- изјаву да није корисник стипендије од
другог даваоца
- увјерења или доказе:
• извод из матичне књиге умрлих (дјеца
без једног или оба родитеља),
• увјерење о инвалидности (ученици и
студенти чији је родитељ инвалид),
• увјерење да је корисник социјалне
помоћи или туђе његе,
• увјерење о хендикепу особе која се
пријављује на конкурс,
- доказ о примањима за сваког члана
домаћинства:
• висине просјечне плате у претходна
три мјесеца,
• увјерења о износу пензија у претходна
три мјесеца,
• увјерења о износу породичне и личне
инвалиднине,
• потврда од Завода за запошљавање за
незапослене чланове домаћинства,
• остале доказе о примањима,
- награде признања, дипломе, научни и
пројектни радови и сл. (овјерена копија)
- фотокопију „картице текућег рачуна“
пословне банке у Зворнику.
-

4.
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Студенти мастер студија са просјеком оцјена
већим од 9,00 уз захтјев прилажу и следећа
документа:
- потврда о статусу редовног студента
мастер студија,
- оцјене из претходних година са изведеном
просјечном вриједности оцјена током
студирања,
- фотокопија индекса,
- фотокопију дипломе или увјерења о
завршеним основним студијама,
- изјаву да није корисник стипендије од
другог даваоца,
- награде признања, дипломе, научни и
пројектни радови и сл.
- фотокопију „картице текућег рачуна“
пословне банке у Зворнику.

Члан 9.
Студенти које је општина Зворник стипендирала у
претходној школској години, да би остварили право
на стипендију у текућој школској години, обавезни су
се пријавити на конкурс, а уз пријаву подносе сва
тражена документа по конкурсу.
Д. ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА
Члан 10.
Утврђивање ранг листа за додјелу стипендија врши
Комисија за стипендије коју именује Начелник
општине, и иста се састоји од пет чланова.
Комисија за стипендије утврђује ранг листе
студената у свих пет категорија, и исте доставља
Начелнику општине.
Члан 11.
Одлуку о додјели стипендија доноси Начелник
Општине, на приједлог Комисије.
Члан 12.
Резултати конкурса се објављују на огласној табли
општинске управе и у свим мјесним канцеларијама
на подручју општине Зворник.
Сваки учесник у конкурсу може уложити приговор
Начелнику општине у року од 8 дана од дана
објављивања резултата Конкурса.
Члан 13.
Студент коме је одобрена стипендија закључује са
општином Зворник уговор о додјели стипендије.
Уговор у име општине Зворник потписује Начелник
општине Зворник. Уговором се регулишу права и
обавезе уговорних страна.
Члан 14.
Студент, потписник уговора, дужан је вратити укупан
износ средстава примљених по основу стипендије,
увећан за камату од 10% у случају:
•
ако напусти редовно школовање,
•
ако изгуби право на даље школовање.
Од обавезе из претходног става ослобађа се
студент који напусти редовно школовање из
оправданих разлога као што је тежа болест, смрт
храниоца породице и слично.

24. новембар 2015.

Члан 15.
У случају давања нетачних и непотпуних података
стипендиста сноси кривичну и материјалну
одговорност, давања по основу стипендије ће бити
обустављена.
Комисија
задржава
право
да
провјери
вјеродостојност података датих у конкурсној
процедури.
Члан 16.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о стипендирању студената из
буџета општине Зворник број: 02-67-1/15 од
12.01.2015.године.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
Број: 02-675/2015
18. новембар 2015. године
Зворник

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', 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), Начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
о формирању Тима за успостављање и
одржавање катастра клизишта
I
Формира се Тим за успостављање и одржавање
катастра клизишта на подручју општине Зворник, у
следећем саставу:
1. Бошко Којић, дипл. инж.грађ.- Начелник
одјељења за урбанизам- Шеф Тима
2. Рајко Јурошевић, дипл.инж.пољ. - шеф
службе Цивилне заштите- члан
3. Драгиша Савић, дипл.инж.грађ. - ССС за
путеве и послове надзора за уређење
градског грађевинског земљишта и рентучлан
4. Мирко Гајић, дипл.инж.руд. - ССС за
инвестиције- члан
5. Дамир Хусејиновић, дипл.инж.руд. - ССС за
послове Центра за бирачки списак- члан
6. Милисав Ристановић, грађ.техничар - стручни
сарадник
за
обраду
урбанистичке
документације- члан
II
Задаци Тима су:
- да сачини регистар клизишта на територији
општине Зворник са приоритетима,
- да сачини појединачни предмјер и предрачун
радова за санацију клизишта,
- да сарађују са републичким и међународним
органима, организацијама и институцијама по
питању санације клизишта,
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да прати Конкурсе и Јавне позиве
потенцијалних
донатора
за
санирање
клизишта
и
припремају
потребну
документацију по Јавном позиву,
- да прати извршење радова на санацији
клизишта по одобреним пројектима,
- да врши редовно ажурирање података из
катастра клизишта.
III
Тим се обавезује да Начелнику општине подноси
шестомјесечни извјештај о реализацији задатака из
тачке 2. ове Одлуке.
-

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће
објављена у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
Број: 02-022-125/2015
13. новембар 2015. године
Зворник

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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) и члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(«Службени гласник општине Зворник» број: 9/14),
Начелник општине Зворник доноси
OДЛУКУ
о најнижој цијени рада запослених радника у
Општинској управи Зворник
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се најнижа цијена рада у
износу од 100,00 КМ за запослене у Општинској
управи.
Члан 2.
Одлука о најнижој цијени рада примјењиват ће се од
01.10.2015-31.10.2015.године.
Члан 3.
За реализацију одлуке задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе Зворник.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу 01.07.2015.године, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине
Зворник».
Број: 02-022-126/2015
16. новембар 2015. године
Зворник

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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, 118/05 и 98/13), члана
38. алинеја 7. Статута општине Зворник-пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник,“
број:9/14),), Начелник општине Зворник д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗВОРНИК

24. новембар 2015.

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Општинске управе Зворник
број:02-022-65/14 од 22.05.2014.године, Одлуке о
измјени и допуни Одлуке о оснивању Општинске
управе Зворник број:02-022-164/14 од 24.12.2014.
године, Одлуке о измјени и допуни Одлуке о
оснивању Општинске управе Зворник број:02-02279/15 од 27.07.2015. године (у даљем тексту
Одлука), на страни 3. у члану 8. став 1. тачка 3.
Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности, алинеја а) „Одсјек за пољопривреду“
мјења се и гласи: а) „Одсјек за привреду и
пољопривреду и додаје се алинеја б) „Одсјек за
друштвене дјелатности“.
Члан 2.
На страни 10. тачка 3.4. „Служба за јавне набавке,
развој и међународну сарадњу“ члан 20. Дјелокруг
рада, иза алинеје 22. додају се нове алинеје које
гласе:
- Израда извјештаја о спроведеним поступцима
јавних набавки, као и њихова анализа;
- Анализа усклађености годишњег Плана
јавних набавки (планирани поступци јавних
набавки – покренути и реализовани поступци
јавних набавки);
- Праћење достављања извјештаја надзорних
органа о реализацији Уговора;
- Кординација и праћење имплементације
стратегије интегрисаног развоја општине, као
и других акционих планова проистеклих из
Стратегије;
- Идентификовање и формулосање прилика за
инвестирање, нове тржишне сегменте, развој
иновативних рјешења као одговор на потребе
тржишта и инвеститора
- Учествовање
у
организовању
посјета
инвеститора, као и у преговорима са
инвеститорима,
- Писање пројеката према претприступним
фондовима Европске Уније и другим
потенцијалним донаторима;
- Сарадња
са
организацијама
цивилног
друштва са становишта развоја општине;
- Промоција
инвестиционих
могућности
Општине,
- Прикупљање информација о расељеним
лицима, повратницима, социјално угроженим
категоријама и маргинализованим групама у
циљу тражења помоћи донатора за ову
категорију становништва,
- Праћење конкурса, припрема и израда
пројеката,
аплицирање,
спровођење,
мониторинг и интерна евалуација пројеката
према донаторским организацијама,
- Праћење и координација активности на
спровођењу директива Европске Уније и
пословима везаним за европске интеграције;
- Координација и заједничко дјеловање са
представницима других одјељења, служби у
оквиру
општинске
управе
као
и
представницима јавних установа, у циљу
креирања заједничких апликација пројектних
приједлога и њихове имплементације;
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Праћење реализације и припрема приједлога
двогодишњег извјештаја о реализацији
Акционог плана енергетски одрживог развоја
“Sustainable energy аction plan-SEAP” према
Европској Унији у складу са обавезом
проистеклом
из
потписаног
документа
Споразум градоначелника Европске Уније
„Covenant of mayors;“
Анализирање
и
предлагање
пројеката
смањења емисије CO2, повећања енергетске
ефикасности
и
повећања
кориштења
одрживих извора енергије;

Члан 3.
На страни 7.тачка 2.6.„Одјељење за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности“ члан 15.
Дјелокруг рада, изa алинеје 30. додају се нове
алинеје које гласе:
§ послови Пословне зоне,
§ послови обезбјеђења пословне зоне
§ приближавање потенцијалних инвеститора и
капитала у Пословну зону
§ послови економског развоја,
§ координација и савјетодавне услуге малим и
средњим предузећима,
§ савјетодавне услуге предузетницима,
§ припрема поступак, методолошке основе
планирања у области статистике,
§ прикупљање и обрада статистичких и других
податка путем
званичних статистичких
извјештаја,
§ сарадња са међународним донаторским и
кредитним организацијама,
§ праћење међународних фондова,
§ припрема и израда пројеката из стратегије
ЛЕР-а,
§ реализација
пројеката
предвиђених
стратегијом развоја,
§ реалозација уговора са инвеститорима који
обављају дјелатност у пословној зони Јадар
§ сарадња са потенцијалним инвеститорима
који искажу интерес за улазак у Пословну
зону Јадар, од презентације услова до израде
нацрта уговора,
§ обрада података ради оцјене пословног
амбијента за рад предузећа, предузетника и
предлагања мјера за унапређење,
§ праћење рада Јавних установа чији је
оснивач општина и предлаже мјере за
унапређење рада из надлежности Одјељења,
§ утврђивање
мјера
за
унапређење
функционисања Пословне зоне Јадар.
Члан 4.
На страни 4. тачка 2.3. „Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја“ члан 12.
дјелокруг рада, алинеја 25. Мјења се и гласи:
§ обезбјеђује опште услове и начин изградње и
одржавања водовода у сеоским насељима,
њихово кориштење и утврђује санитарнотехничке услове за испуштање отпадних
вода, одређује водопривредне услове, затим
алинеја 28. „Брише се“, а иза алинеје 34.
додају се нове алинеје:

§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
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прикупља катастарско-књижне и земљишно
књижне податке, о некретнинама (земљиште
објекти), улице локални и некатегорисани
путеви комунална инфраструктура уписане
на општину Зворник,
врши идентификацију и попис постојеће
имовине општине,
врши
процјену
вриједности
општинске
имовине,
покреће иницијативу (код надлежних орагана)
о преносу државне својине на општину,
ради на преносу имовине коју је општина
Зворник стекла као правни сљедбеник,
уписује
и
устројава
евиденцију
о
некретнинама општине Зворник,
води посебан програм о стању општинске
имовине (власништво, категорија, врста и
вриједност) како спорне тако и неспорне,
води евиденцију спорних некретнина и
припрема документацију за покретање
поступка за рјешавање спора,
доставља извјештаје начелнику и скупшитини
о стању пописа општинске имовине,
Сарадња са кабинетом начелника
и
одјељења за финансије око пописа имовине,
Сарадња са РГУ (око преноса права и
кориштења општинске имовине),
Сарадња са правобраниоцем око рјешевања
спорне општинске имовине.
Послови за грађење и надзор над грађењем,
осим објеката за које одобрење за грађење
даје Министарство за просторно уређење,
грађевинаество и екологију,
Обрачун накнада за уређење градског
земљишта и накнаде на име природне
погодности – једнократна рента.

Члан 5.
Ова Одлуке ступа на снагу даном доношења а
објављивиће се у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
Број: 02-022-128/2015
19. новембар 2015. године
Зворник

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник Републике Српске'' број 01/04,42/05 и
118/05) , члана 5.Уредбе о давању сагласности на
цијене одређених производа и услуга (''Сл. гласник
Републике Српске'' број. 11/11) и члана 26.и 43.
Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Сл.
гласник општине Зворник '' број 9/14), Начелник
општине д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о сагласности на цијене гријања
за пословне и стамбене просторе
I
Даје се сагласност АД ''Зворник стан'' Зворник на
Одлуку привременог Надзорног одбора о усвајању
цијена услуга АД''Зворник-стан''Зворник број 2266/15
од 16.09.2015.године , како слиједи :
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2

Цијена коштања 1м
грејне површине
стамбеног простора износи 2,70 КМ са
урачунатим ПДВ.
2
2. Цијена коштања
1м
грејне
површине
пословног простора износи 6,70 КМ са
урачунатим ПДВ.

1.

Цијене услуга
из предходног става
примјењивати од 15.10.2015.године.

ће

се

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
Број: 02-312-3/2015
15. октобар 2015. године
Зворник

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 9/14), Начелник општине Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу
радова “Санација клизишта у МЗ Локањ и МЗ
Малешић“.
II
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ а.д.
Каракај бб, Зворник, према условима из понуде број:
02-360-127-1/15 од 02.11.2015. године, одмах по
потписивању уговора о извођењу радова. Обавезује
се вршилац надзора да након извршења уговорених
радова, достави Извјештај Надзорног органа о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за
јавне набавке, развој и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
Број: 02-360-127-1/2015
9. новембар 2015. године
Зворник

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 3/10) и Одлуке о именовању
кандидата за Комисију за јавне набавке број: 02-02212/15 од 19.03.2015. године, Начелник општине
Зворник, д о н о с и

24. новембар 2015.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
чамаца за спашавање“, број: 02-360-128/15, у
саставу:
1. Милош Томић, предсједник - Горан Писић,
замјеник предсједника,
2. Сања Перић, члан - Ружа Остојић, замјеник
члана,
3. Мирослав Аћимовић, члан - Хариз Мехидић,
замјеник члана.
II
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак
јавне набавке, у складу са Правилником о начину
формирања, гласања и одлучивања комисије за
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015.
године (Правилник), те да о извршеном поступку
избора састави записник и исти са препоруком о
избору најповољнијег понуђача достави Начелнику
општине. Oтварање понуда ће се обавити дана
13.11.2015.године у 12.00 часова у малој сали
Општинске управе Зворник.
III
Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4, став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар
комисије
дужни
су
потписати
Изјаву
о
непристрасности и повјерљивости у раду комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
Број: 02-360-128/2015
11. новембар 2015. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 3/10) и Одлуке о именовању
кандидата за Комисију за јавне набавке број: 02-02212/15 од 19.03.2015. године, Начелник општине
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Комисија
се
„Асфалтирање

I
формира
пута за

за
јавну
Буковик –

набавку:
Лот1 и

13
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Асфалтирање пута Брезумило – Бунар у МЗ Кула
Град – Лот2“, број: 02-360-129/15, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник
- Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2. Бојана Ристановић, члан - Рада Милићевић,
замјеник члана,
3. Зоран Ерић, члан Александар
Јевтић,
замјеник члана.
II
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак
јавне набавке, у складу са Правилником о начину
формирања, гласања и одлучивања комисије за
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015.
године (Правилник), те да о извршеном поступку
избора састави записник и исти са препоруком о
избору најповољнијег понуђача достави Начелнику
општине. Oтварање понуда ће се обавити дана
16.11.2015.године у 12.00 часова у малој сали
Општинске управе Зворник.
III
Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4, став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар
комисије
дужни
су
потписати
Изјаву
о
непристрасности и повјерљивости у раду комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
Број: 02-360-129/2015
11. новембар 2015. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 38. и 44.Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник '' број 9/14)
Начелник општине Зворник доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за успостављање
евиденције општинских станова
Члан 1.
Именује се комисија за успостављање евиденције
државних станова на којима је општина Зворник у
привременим листовима непокретности уписана као
власник у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тијанић Веселин ,предсједник,
Станковић Ненад,члан ,
Симић Зорана, члан,
Ђукановић Зоран,члан,
Перић Сања, члан,
Јовановић Гордан,члан,
Васић Ковиљка,члан.

Члан 2.
Задатак комисије је да у кординацији са комисијама
за излагање на јавни увид непокретности успостави
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евиденцију државних станова на којима је у
привременим листовима непокретности општина
Зворник уписана као власник , да утврди основ по
коме лица која су уписана као корисници користе
наведене станове , те да предложе Начелнику
општине Зворник приједлог мјера како би предметни
станови били враћени у посјед општини Зворник,
односно како би се истим располагало у складу са
законом.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Зворник'' .
Број: 02-372-49/2015
17. новембар 2015. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 38. став 1. алинеја 19.
Статута општине Зворник- пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број 9/14) и
члана 10. Правилника о стипендирању студената из
буџета општине Зворник број 02-67-5/15 од
18.11.2015.године, Начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за стипендије
у школској 2015/16. години
I
У Комисију за стипендије именују се:
1. Огњен Павловић
предсједник,
2. Милош Томић
члан,
3. Александар Деспотовић
члан,
4. Милан Ђокић
члан,
5. Фахир Ферхатбеговић
члан.
II
Комисија ће у складу са Правилником о
стипендирању студената те критеријумима Конкурса
извршити бодовање свих учесника конкурса,
утврдити приједлог листе кандидата за додјелу
стипендије студентима у школској 2015/2016.
години, те приједлог листа и извјештај доставити
Начелнику.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
Број: 02-67-5-1/2015
18. новембар 2015. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зворник
Зоран Стевановић с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 3/10) и Одлуке о именовању
кандидата за Комисију за јавне набавке број: 02-022-
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12/15 од 19.03.2015. године, Начелник општине
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија
се
формира
за
јавну
набавку:
„Реконструкција мокрих чворова у ОШ „Јован
Цвијић“ Дрињача“, број: 02-360-133/15, у саставу:
1. Гордан Јовановић, предсједник
Ненад
Станковић, замјеник предсједника,
2. Ружа Остојић, члан - Сања Ерић, замјеник
члана,
3. Небојша Бошковић, члан Раде Савић,
замјеник члана.
II
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак
јавне набавке, у складу са Правилником о начину
формирања, гласања и одлучивања комисије за
јавне набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015.
године (Правилник), те да о извршеном поступку
избора састави записник и исти са препоруком о
избору најповољнијег понуђача достави Начелнику

24. новембар 2015.

општине. Oтварање понуда ће се обавити дана
23.11.2015.године у 12.00 часова у малој сали
Општинске управе Зворник.
III
Именовани
чланови
комисије
су
дужни
присуствовати
састанцима
комисије
или
благовремено обавјестити секретара комисије о
спријечености да присуствују, како би се у складу са
чланом 4, став 4, Правилника, могао ангажовати
замјеник члана. Чланови комисије дужни су донијети
Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар
комисије
дужни
су
потписати
Изјаву
о
непристрасности и повјерљивости у раду комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
Број: 02-360-133/2015
20. новембар 2015. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зворник
Зоран Стевановић с.р.

____________________________________________________________________________________

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука о нацрту ребаланса буџета општине
Зворник за 2015.годину
2. Одлука о усвајању Нацрта буџета општине
Зворник за 2016.годину
3. Одлука о висини накнаде коју остварују
предсједници Мjeсних заједница са подручја
општине Зворник
4. Одлука о продаји градског грађевинског
земљишта непосредном погодбом Видаковић
Мирославу и Видаковић Велимиру
5. Одлука о утврђивању критеријума за избор и
именовање директора ЈЗУ ''Дом здравља'' у
Зворнику
6. Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора ЈЗУ ''Дома
здравља'' у Зворнику
7. Одлука о утврђивању Нацрта измјене дијела
Регулационог плана ужег урбаног подручја
града Зворника и дијела индустријске зоне
Бирач-Каракај
8. Закључак након разматрања Одлуке о
утврђивању
Нацрта
измјене
дијела
Регулационог плана ужег урбаног подручја
града Зворника и дијела индустријске зоне
Бирач-Каракај
9. Закључак о усвајању Информације по
закључку СО-е у вези оснивања средње
музичке школе у Зворнику
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. Јавни конкурс за додјелу новчаних средстава
за суфинасирање трошкова једне процедуре

асистиране
репродукције-вантјелесне
оплосње
2. Правилник о расподјели средстава за
подршку пронаталитетној политици општине
Зворник-појединци
3. Правилник о измјени и допуни Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Зворник
4. Правилник о стипендирању студената из
буџета општине Зворник
5. Одлука о формирању Тима за успостављање
и одржавање катастра клизишта
6. Одлука о најнижој цијени рада запослених
радника у Општинској управи Зворник
7. Одлука о измјени и допуни Одлуке о
оснивању Општинске управе Зворник
8. Рјешење о сагласности на цијене гријања за
пословне и стамбене просторије
9. Рјешење о именовању Небојше Бошковића за
вршиоца сталног стручног надзора на
извођењу радова''Санација клизишта у МЗ
Локањ и МЗ Малешић
10. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку ''Набавка чамаца за спашавање''
11. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку ''Асфалтирање пута за Буковик
12. Рјешење
о
именовању
комисије
за
успостављање
евиденције
општинских
станова
13. Рјешење о именовању комисије за стипендије
у школској 2015/2016 години
14. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку ''Реконструкција мокрих чворова у
ОШ''Јован Цвијић ''Дрињача

Електронска верзија не одговара у потпумости штампаном издању
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