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Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 42. Закона о буџетском систему
Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 54/08, 126/08 и 92/09) и члана 44. 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 КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови, критеријуми и
поступак одобравања коришћења средстава буџетске
резерве планираних и издвојених у буџету општине
Зворник, у складу са Законом о буџетском систему
Републике Српске и Одлуком о буџету општине
Зворник.
Члан 2.
Средства буџетске резерве користе се за:
покривање непредвиђених расхода за које нису
планирана средства у буџету,
буџетске издатке за које се у току године покаже да
планирана буџетска средства нису била довољна,
привремено извршавање обавеза буџета
усљед
смањеног обима буџетских средстава и
изузетно за остале намјене, у складу са одлукама
Начелника општине.
У смислу тачке 4. претходног става овог члана, под
изразом “остале намјене”, у смислу ове Одлуке,
подразумијевају се случајеви настанка штета које су
последица елементарних и других непогода, епидемија
и других појава изазваних дејством “више силе”, када је
нужно интервенисати средствима из буџета општине
која нису планирана за те намјене, у циљу санирања
материјалне штете већег обима која угрожава
егзистенцију или опстанак, заштите живота или
здравља становништва или обезбеђивања услова за
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наставак процеса рада или производње и једнократне
новчане помоћи.
Члан 3.
Средства буџетске резерве користе се на основу
појединачних одлука Начелника општине. Појединачне
одлуке о одобравању коришћења средстава буџетске
резерве објављују се у “Службеном гласнику општине
Зворник”.
Члан 4.
Појединачне одлуке о коришћењу средства буџетске
резерве, Начелник општине доноси:
непосредно, на образложени писмени предлог
Одјељења за финансије и
на основу захтјева физичких или правних лица.
Физичко лице које подноси захтјев мора имати
пребивалиште или боравиште на подручју општине
Зворник.
Под правним лицем, у смислу ове Одлуке,
подразумијева
се
предузеће,
установа
или
организација.
Члан 5.
Појединачне одлуке о коришћењу буџетске резерве
Начелник општине доноси непосредно:
за покривање непредвиђених расхода за које нису
планирана средства у буџету,
за буџетске издатке за које се у току године покаже да
планирана буџетска средства нису била довољна и
за привремено извршавање обавеза буџета усљед
смањеног обима буџетских средстава
Члан 6.
Исплате из средстава буџетске резерве, у случајевима
из члана 2. тачка 4. ове Одлуке, одобравају се на
основу писменог захтјева физичког или правног лица, а
такав захтјев мора да садржи следеће:
личне податке физичког лица, односно назив правног
лица са сједиштем

1

Службени гласник општине Зворник

Број 2

образложење са потребним прилозима којима
доказује оправданост захтјева,
износ средстава за која се тражи исплата.

се

Члан 7.
Одјељење за финансије тромјесечно извјештава
Начелника општине о коришћењу средстава буџетске
резерве.
Начелник општине полугодишње и годишње извјештава
Скупштину општине о коришћењу средстава буџетске
резерве.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Зворник”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-25/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 161. став 2. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске»
број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 10. Закона о
статусу функционера јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Српске» број 96/05),
Начелник општине Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
I
Овлашћује се начелник Одјељења за инспекцијски
надзор Мурадиф Селимовић ЈМБ 1802963183928 и
начелник Комуналне полиције Горан Писић ЈМБ
1008968183928 за подношење захтјева за приступ
информацијама евиденције регистара новчаних казни.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-10/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 12. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. и 43.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(«Службени гласник општине Зворник» број: 3/10),
Начелник општине доноси

ОДЛУКУ
Члан 1.
Формира се комисија за примопредају основних
средстава и опреме ЈУ „Дјечији дом“ Кисељак, која
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Министарство здравља и социјалне заштите уступа
општини Зворник, у следећем саставу:
1. Максимовић Драгица, предсједник
2. Бошковић Вељко, члан
3. Ћурић Љиљана, члан
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-40/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 72.став 3.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. алинеја 2.
Статута општине Зворник– пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“ број:3/10),
Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
I
Укида се право на бесплатне бонове за све запослене у
Административној служби осим за функционере
(начелник општине, замјеник начелника , предсједник
СО и потпредсједник СО).
Начелник општине преко Службе за развој локалне
самоуправе , заједничке послове и управљање
ресурсима вршиће контролу утрошка бонова
функционера општине Зворник.
II
Утврђује се нова цијена бона за све запослене и
то:цијена бона кафе 0.50 км , чај 0,50 км, сок 0,50 км и
кисела вода 0,50 км.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
примјењиваће се од 01.03.2011.године.
IV
За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије и Служба за развој локалне самоуправе,
заједничке послове и управљање људским ресурсима.
V
Ova Одлука објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-41/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и118/05) и члана 38. алинеја 9.
Статута општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“,број 3/10), Начелник општине Зворник
доноси

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске»
број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 10. Закона о
статусу функционера јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Српске» број 96/05),
Начелник општине Зворник д о н о с и

ОДЛУКА

ОДЛУКА

I
Овом Oдлуком забрањује се коришћење службених
возила у приватне сврхе, после радног времена.
II
Против свих руководилаца (директори, командири ) који
не буду поштовали ову Одлуку одговараће Начелнику
општине.

I
Овом Одлуком овлашћује се Јурошевић Рајко
Самостални стручни сарадник из области цивилне
заштите, да може потписивати и печатом Службе
цивилне заштите овјеравати
документа цивилне
заштите.
II
Одлука о овлаштењу доноси се из разлога како би
овлаштено лице имало право потписивања и употребе
печата, док начелник општине не донесе рјешење о
именовању шефа Службе цивилне заштите.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-44/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-43/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 72.став 3.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. алинеја 2.
Статута општине Зворник– пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“ број:3/10),
Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ

о измјени и допуни Одлуке
Члан 1.
У члану I Одлуке број:02-022-41/11 од 22.02.2011.
године послије текста:“подпредсједник СО“ додаје
се:“секретар СО-е и шеф кабинета Начелника
општине“.
Члан 2.
Одлука у осталом дијелу текста остаје непромјењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
примјењиваће се од дана доношења.
Члан 4.
Одлука о измјени и допуни Одлуке објавиће се у
„Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-41/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.03.2011. 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), и члана 38.
Статута општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број:3/10), Начелник
општине Зворник д о н о с и

ПРАВИЛНИК

о коришћењу фиксних телефона
Члан 1.
Правилником о коришћењу фиксних телефона (у
даљем тексту Правилник) одређују се начин кориштења
фиксних телефона, функционери Општине и запослени
у Административној служби општине Зворник који имају
право на коришћење фиксних телефона и телефакса у
службене сврхе, износа одобреног рачуна утврђеног у
табели која је саставни дио овог Правилника,право
коришћења и начин плаћања трошкова телефона и
телефакса.
Члан 2.
Право на коришћење фиксног телефона и телефакса у
службене сврхе имају функционери
Општине и запослени у Административној служби
општине до одређеног износа мјесечног рачуна у
табели и на начин како слиједи:
Начелник општине, замјеник Начелника општине са
могућношћу бирања бројева без ограничења,
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Предсједник Скупштине општине, потпредсједик
скупштине општине, шеф кабинета начелника, секретар
Скупштине општине са могућношћу бирања бројева без
ограничења,
Савјетници Начелника општине са могућношћу бирања
бројева без ограничења,
Начелници одјељења и шефови служби, са могућношћу
бирања бројева без ограничења,
Запослени који у свом раду имају свакодневне
телефонске контакте са буџетским
корисницима и странкама могућност звања домаћих
фиксиних и мобилних мрежа,
остали запослени могу користити фиксни телефон у
канцеларији и то за говорно подручје 056, а преко
централе 232-200, само изузетно, наручивати позиве
ради завршавања службених послова, о чему радник
на централи води посебну евиденцију
Свим запосленим забрањује се звање мобилних
оператера у сусједним државама
Члан 3.
Мјесечни трошкови телефона и телефакса из
предходног члана плаћају се из Буџета
Општине,
буџетска ставка 412200 „Расходи по основу утрошка
комуналних
и
комуникационих
услуга“,
по
испостављеним рачунима.
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Трошкови телефона и телефакса преко наведених
износа одобрених у Табели наплаћују се одбијањем
прекораченог износа од прве наредне неисплаћене
плате корисника телефона односно телефакса.
Уколико телефонски број користи више запослених
прекорачени износ се сразмерно одбија од следеће
плате свима који користе тај телефон.
Члан 4.
Анализа трошкова телефона и телефакса врши се
мјесечно приликом потписивања
рачуна за предходни мјесец и врши је Одјељење за
финансије.
Члан 5.
Правилник ступа на снагу и примјењиваће се од 01.
марта 2011.године а објавиће се и у „Службеном
гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-020-4/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
Прилог: Табела

Р/Б

Позиција

Име и презиме

Канцеларија
број

1.

Шеф службе за јавне
набавке

Мила Кнежевић

46

2.

Шеф службне цивилне
заштите

3.

Начелник општине

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Зоран Ерић,
Слободанка Милошевић
Телефонска централа
Раденко Ребић
Секретарица начелника Милкица Тадић
Секретарица Предсједника Тахира Хаџинурбеговић
Предсједник СО
Вехид Кадрић
Замјеник Начелника
Миле Јовић
Потпредсједник СО

11

Портирница

12

Правна помоћ

13

Шалтер сала (протокол)
Сарадници за управни
поступак
Шалтер сала (пријем

15

Зоран Стевановић

ССС за ИСО стандарде

10

14

Рајко Јурошевић, Драгислав
Мијановић, Снежана Јовановић,
Дејан Галић, Славко Цвјетиновић

Данијел Драгичевић
Радивоје Ристановић, Јово
Мићић, Љубо Јекић, Миле
Рикановић
Слађана Тијанић, Драгица
Петровић
Милица Секулић
Фахир Ферхатбеговић, Милош
Томић, Ружа Остојић
Милош Пантић

Број
телефона

Одобрени
мјесечни
Износ КМ

210-099,
232-213

50,00

210-853

75,00

25 А

214-001,
232-202

100,00

57

230-410

20,00

3
25
34 А
34
25 Б

232-200
232-201
232-203
232-204
232-205
232-206,
232-345

150,00
150,00
100,00
50,00
50,00

3

232-208

15,00

2

232-209

10,00

шалтер

232-210

20,00

4

232-212

25,00

шалтер

232-214

15,00

-------

28

80,00

4
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16
17

захтјева)
Референти за архиву
Референти за донације

19

Референт за борачка
питања
Геодетска

20

Матичари и овјера

18

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Начелник одјељења за
општу управу
Реф. стамб. ком. одсјека
Кафе кухиња

Мило Лазаревић, Раде Вуковић
Александар Јевтић, Дамир
Хусеиновић

7

232-215

10,00

8

232-216

10,00

Радивоје Илић Стево Јовић

6

232-217

10,00

шалтер

232-219

15,00

30

232-220

50,00

35
21 А

232-223
232-224

15,00
10,00

24

232-225

15,00

27

232-226

80,00

31

232-227

50,00

55

232-228

25,00

37

232-229

50,00

44

232-231

25,00

56

232-232

25,00

54

232-233

25,00

26

232-234

50,00

32

232-235

50,00

29

232-236

50,00

53

232-237

50,00

35

232-238

50,00

5

232-239

30,00

39Б

232-240

50,00

49

232-241

30,00

52

232-242

10,00

39А

232-243

10,00

38

232-244

25,00

Нада Видовић, Милена
Зеленовић
Хариз Мехидић

Невена Калдесић
Марица Петковић, Стоја Рикић
Војо Јовић,Брано Милановић,
Возни парк
Стево Бунијевац
Шеф кабинета
Душица Савић
Шеф службе за заједничке Драгољуб Рељић,
послове, Начелник борачке Ђоко Јанковић
Служба за јавне набавке и Јовичић Владимир, Сабировић
заједничке послове
Енвер
Горан Писић, Роса Максимовић,
Комунална полиција
Јово Максимовић, Драго Тешић
Сарадник за регистр.
бирача
Инспектори (тржишни,
Мирослав Радић, Милојко Мијић
санитарни...)
Милка Павловић, Споменка
Персонални референт
Томић
Одјељење за привреду
Миља Савић, Љиља Ћурић
Гордан Јовановић, Госпава
Савјетници у кабинету
Јеремић
Срђан Деспић, Александра Ерић,
Трезор
Мирјана Ђурић
Начелник одјељења за
Милан Цвјетиновић
привреду
Радивоје Аћимовић, Весна
Буџет
Бошковић, Марића Перић,
Живка Томић
Начелник стамбено
Петар Максимовић
комуналног одјељења
Сарадници за
Вељко Бошковић Данијел
пољопривреду
Милошевић, Драгица Максимовић
Начелник одјељења за
Мурадиф Селимовић
инспекције
Одјељење за стамбено- Ненад Станковић, Миладин
комуналне послове
Томић
Драгица Дакић, Вида Димитрић,
Стручна служба СО
Милена Митровић, Љиља
Мaлиновић
Матичари
Радивоје Ивановић
Референти службе за јавне Саво Михајловић, Митар
набавке
Ристановић, Мирослав Ерић

44.

Секретар СО

45.

Референти урбанизма

22. март 2011.

Митар Васић
Бошко Којић, Рада Јовић

10

50

232-245,
фах:232-268
61
232-246

51

80,00
10,00

5

Број 2
46.
47.

Службени гласник општине Зворник
Правник и референт за
просторно
Начелник одјељења за
просторно уређење

22. март 2011.

Веселин Тијанић

62

232-247

10,00

Драган Јевтић

64

232-248

50,00

Млађана Ђокић, Владан
Стевановић, Бранислав Шаровић,
59
232-249
10,00
Милисав Ристановић
Шеф одсјека за општу
Драгана Милошевић, Мустафа
49.
1
232-250
50,00
управу
Арифовић, Бошко Марковић
50.
Инфо пулт
Милада Катић
шалтер
232-251
10,00
51.
Начелник финансија
Бојан Ивановић
58
232-252
50,00
Синиша Марковић, Властимир
Инспекција (грађевинска Симанић,Слађана Видаковић,
52.
40
232-254
50,00
Данило Кулишић,Ратко Ђорђић,
пољопр., саобраћајна)
Ковиљка Васић
52.
Референти борачка
Радојица Ристић, Драгиша Савић,
6
232-256
10,00
Координатор мјесних
Жељко Смиљанић, Мехмед
54.
20
232-257
50,00
заједница
Повлакић
Референт стамбено
Мухамед Мехмедбеговић,
55
36
232-258
10,00
комуналног одсјека
Гордана Савић
56.
Сервер
Бања Лука
232-260
57.
Достављач
Бошко Васић
23
232-261
58.
Интерни ревизор
Рада Достанић,Бесим Хамидовић
60
232-264
10,00
Миладин Ристић, Рада
59.
Рачуноводство
33
232-265
50,00
Милићевић, Марија Матић
60.
Посланичка канцеларија Бранка Милошевић
45
232-266
10,00
61.
Мјесни уред Каменица
Бекир Омеровић
232-267
20,00
62.
Мјесни уред Козлук
Газија Ибрахимовић
310-281
20,00
Јела Тришић, Љубинка
63.
Мјесни уред Ораовац
318-254
20,00
Марковић
64.
Мјесни уред Дрињача
Миленко Живановић
395-015
20,00
65.
Мјесни уред Роћевић
Данијела Писић
398-025
20,00
Бранко Марковић, Радинка
66.
Мјесни уред Пилица
393-054
20,00
Миросављевић
69.
Мјесни уред Петковци
Радивоје Ивановић
594-354
20,00
допунама
Правилника
о
организацији
и
На основу члана 43. Став 1. тачка 8. Закона о локалној
систематизацији
радних
мјеста
Административне
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
службе општине Зворник број:02-014-1/10 од
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. Став 1.
05.01.2010. године, Правилника о измјенама и
алинеја 8. и члана 44. Статута општине Зворник, допунама
Правилника
о
организацији
и
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
систематизацији радних мјеста Административне
број: 3/10), Начелник општине Зворник, д о н о с и
службе општине Зворник број:02-014-2/10 од
48.

Грађевински референти

ПРАВИЛНИК

о измјени и допуни Правилника
о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-7/09 од 05.11.2009. године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-10/09 од
30.12.2009. године,
Правилника о измјенама и

08.02.2010. године, Правилника о измјенама и
допунамаПравилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Административне службе општине
Зворник број: 02-014-3/10 од 04.03.2010.године,
Правилника о измјенама и допунамаПравилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник број: 02014-4/10 од 17.08.2010.године, Правилника о измјенама
и
допунамаПравилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-5/10 од
01.10.2010.године, Правилника о измјенама и
допунамаПравилника о организацији и систематизацији
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радних мјеста Административне службе општине
Зворник број: 02-014-6/10 од 28.10.2010.године,
Правилника о измјенама и допунамаПравилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник број: 02014-7/10 од 26.11.2010.године, Правилника о измјенама
и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-7/09 од
05.11.2009.године (у даљем тексту Правилник) на
страни 61. Правилника тачка 6. мијења се и гласи:
„Виши стручни сарадник - Систем администратор“,
текст иза ријечи услови мијења се и гласи: „ВШС
техничког смјера, 9 (девет) мјесеци радног искуства,
положен стручни испит за рад у административној
служби“.
Члан 2.
На страни 60. Правилника тачка 5. која гласи
„Самостални стручни сарадник за информационе
системе“ се брише.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеном гласнику општине Зворник”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-3/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 15. тачка 1. Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 36/09), члана 13. Правилника
о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 71/10),
члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и
118/05),
и члана 44. Статута општине Зворник
(“Службени гласник општине Зворник – пречишћен
текст”,број: 3/10), Начелник општине Зворник,
доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА И
УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА
СТВАРНИМ СТАЊЕМ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником прописују се предмет, циљеви,
методе, технике, поступак и процедуре пописа, врсте и
рокови за извршење пописа, те начини усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и
обавеза.

22. март 2011.

Члан 2.
1) Попис имовине и обавеза врши се у складу са
начелима уредног инвентарисања , а посебно са
начелима:
а) појединачног обухватања,
б) потпуности,
в) истинитости,
г) узимање у обзир економске својине,
д) тачног означавања,
ђ) могучности провјере, односно контроле.
2) Под усклађивањем књиговодственог са стварним
стањем имовине и обавеза подразумијева се
усклађивање :
а) физичког стања и књиговодствених вриједности
имовине формираних током обрачунског периода у
помоћним
књиговодственим
евиденцијама
(материјалном и робном књиговодству, књизи
инвентара, дневнику благајне и слично) са стварним
стањем утврђеним пописом,
б) књиговодствених вриједности имовине и обавеза
добијених евидентирањем пословних догађаја до дана
пописа у аналитичким евиденцијама потраживања од
купаца, обавеза према добављачима искоришћених и
одобрених кредита и зајмова, примљених и датих
аванса и другог са њиховим стварним вријеностима
утврђеним пописм,
в) вриједности имовине и обавеза утврђених на начин
описан у т. а) и б) овог члана са вриједностима те
имовине и обавеза добијених примјеном неких од
дозвољених метода вредновања различитих од методе
историјског трошка, зависно од сваке сродне групе
имовине у циљу што тачнијег утврђивања вриједности
имовине и обавеза.
II - ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ ПОПИСА
Члан 3.
1) Предмет пописа су:
а.) имовина у власништву која обухвата: сталну
материјалну имовину у власништву или узету под
финансијски
закуп,
нематеријална
улагања,
инвестиционе некретнине, дугорочне и краткорочне
финансијске пласмане, залихе, потраживања, готовину,
готовинске еквиваленте, дате авансе, активна
временска разграничења и друге имовинске облике у
власништву.
Имовина која се на дан пописа затекне код других
правних лица (имовина на путу, у иностранству,
имовина дата на послугу, зајам, чување, поправку и сл.)
уноси се у посебне пописне листе на основу
вјеродостојне документације ако до дана завршетка
пописа нису примљене пописне листе од правног лица
код кога се та имовина налази.
б.) имовина која није у власништву, која се користи,
којом се управља и слично, на основу закона, уговора,
споразума или по неком другом основу, обухвата
имовину: узету под текући (оперативни закуп), хартије
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од вриједности ван промета и друге имовинске облике
које обвезник посједује, користи или њима управља.
Попис туђе имовине обухвата попис те имовине на
посебним пописним листама, које се достављају
правном лицу власнику тих средстава.
в.) обавезе које, у складу са прописима којим се
регулише област рачуноводства, представљају: све
дугорочне и краткорочне законске, уговорне, изведене
и друге врсте обавеза настале, а неизмирене до
датума пописа, као и процијењене обавезе
(резервисања) и друге обавезе које представљају
обавезе у складу са прописима којим се регулише
област рачуноводства.
2) Циљеви пописа су:
а) утврђивање стварног стања имовине и обавеза,
б) утврђивање физичких и вриједносних одступања
између књиговодственог и стварног стања,
в) детаљна анализа узрока утврђених одступања,
г) предлагање поступака и процедура усаглашавања
књиговодственог са стварним стањем,
д) доношење одлуке о избору адекватних поступака и
процедура усаглашавања књиговодственог
са стварним стањем,
ђ) спровођење одабраних поступака и процедура
усаглашавања књиговодственог са стварним
стањем имовине и обавеза.
III МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ПОПИСА
Члан 4.
Методе пописа које се примјењују приликом пописа
имовине и обавеза Административне
службе јесу:
метода пописа на одређени дан,
б) метода перманентног пописивања и
в) метода пописа додавањем и одузимањем.
Методе пописа које ће се примјењивати приликом
пописа зависе од карактеристика имовине и
обавеза које су предмет пописа.
Члан 5.
Под пописом на одређени дан која подразумијева да
се попис започне и заврши на дан кад
се утврђује стварно стање имовине и обавеза, као и
попис започет најраније десет и завршен најкасније
десет радних дана након тога дана. Овом методом на
одређени дан утврђују се стања залиха, сталне
материјалне имовине, инвестиционих некретнина,
ситног алата и инвентара, готовине и готовинских
еквивалената и других облика имовине које се пописују
техникама мјерења, вахања, бројања и сличним
поступцима погодним за изражавање стварног
физичког стања у основним мјерним јединицама
(комад, килограм, литар, метар и др.)
2.) Метода перманентног пописа која подразумијева
континуирано праћење промјена (повећања и
смањења) на имовини или обавезама током
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обрачунског периода у помоћним књигама, које су
обавезне у складу са рачуноводственим и трзорским
правилима. Књиговодствена стања имовине и обавеза
из помоћних евиденција усклађују се са стварним
стањем које се утврђује примјеном одговарајућих
техника из члана 6. овог Правилника.
3.) Метода додавања и одузимања која је дозвољена у
изузетним случајевима када стварно стање објективно
није могуће утврдити примјеном метода под 1. и 2.
Примјена ове методе подразумјева да је претходно
утврђено стање имовине и обавеза на одређени дан
који је различит од дана на који се своди стварно
стање, а затим прилагођавање тако утврђеног стања
стварног стања документованим повећањима и
смањењима имовине и обавеза у периоду који може
бити дужи од једног календарског мјесеца, рачунајући
од дана када је утврђено стварно стање. Ова метода
пописа се може користити ако је током обрачунског
периода вршено перманентно праћење промјена.
Члан 6.
Приликом пописа, у зависности од карактеристика
имовине и обавеза, примјењују се технике:
а) мјерење, вагање, бројање и слични поступци погодни
за изражавање стварног физичког стања у основним
мјерним јединицама (комад, килограм, литар. метар
итд.),
б) пренос података о стању имовине и обавеза са
документације којом се из екстерних извора (изводи
банака, конфирмације комитената, изводи из јавних
регистара и сл.) потврђује њихово стварно стање,
в) процјена физичког стања поједине имовине
(дрвореди и сл.) која се не може објективно пописати
техникама описаних под тачком а) овог члана.
г) процјена вриједности имовине и обавеза које се за
потребе презентације у финансијским извјештајима
Општине не врједнују методом историјског трошка,
д) процјена суме издатака неопходних за измиривање
обавеза које су евидентиране и стварне на дан пописа
(резервисања исл.).
IV – ПОСТУПАК И ПРОЦЕДУРЕ ПОПИСА
Члан 7.
За организацију и правилности пописа одговоран је
Начелник општине, односно лице које он овласти.
Члан 8.
1)Комисије за попис имовине и обавеза својом Одлуком
именује Начелник општине. За редовни годишњи попис
образују се следеће пописне комисије:
а) Централнa пописнa комисија
б) Комисија за попис нематеријалних улагања, готовог
новца, хартија од вриједности, потраживања и
обавеза
в) Комисија за попис земљишта, објеката, станова,
пословних простора, гаража и склоништа и
инвестиција у току,
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г) Комисија за попис градских саобраћајница, мостова
од бетона, камена и метала, локалних путева и
путева који нису категорисани,
д) Комисија за попис објеката за дистрибуцију
електричне енергије (јавна расвјета) и објеката за
регулацију саобраћаја (семафори), објеката водовода и
канализације и осталих водопривредних објеката,
објеката и опреме за вршење комуналне дјелатности,
опреме за спорт, рекреацију и разоноду, опреме за
уређење насеља и паркова (парковске клупе),
ђ) Комисија за попис опреме и ситног инвентара у
згради Административне службе Општине и
осталим објектима и попис залиха робе и материјала у
економату,
2) Чланови централне пописне комисије морају имати
високу стручну спрему економског смјера. Остале
пописне комисије морају имати најмање једног члана
који имају високу стручну спрему економског смјера и
најмање једног члана високе стручне спреме сродног
занимања за област за коју се вршо попис.
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Члан 9.
1) У комисије за попис имовине и обавеза не могу бити
именована лица која рукују имовином, односно која су
материјално задужена том имовином, лица која су
овлашћена да одлучују о набавци, утрошку, продаји,
плаћању и другим поступцима на основу којих долази
до повећања или смањења стања имовине и обавеза у
току периода, њихови непосредни руководиоци као ни
лица која воде евиденцију о промјенама на имовини и
обавезама које су предмет пописа.

радње ради што лакшег, бржег и правилнијег пописа
имовине, и то да:
а) физички уреде мјеста гдје се имовина налази да би
се омогућио приступ пописној комисији,
б) издвоје инвентар и опрему која се не може више
користити или је њихова употребна вриједност
значајно умањена,
в) до почетка пописа обиљеже инвентурним бројевима
сва средства која нису обиљежена
(средства набављена у текућој години, оштећене
маркице са инвентурним бројем итд.).
г) издвајање нефункционалног инвентара, опреме и
слично
д) и друге припремне радње којима се обезбјеђује да
попис имовине буде окончан квалитетно и у роковима
утврђеним за попис.
3) У смислу одредаба овог правилника припремним
радњама за попис сматрају се и преглед, провјера,
ажурирање, комплетирање, сортирање и други
одговарајући поступци са екстерном или интерном
документацијом на основу које је могуће утврдити
стварно стање обавеза, као и имовине која се не
пописују техникама пописа из члана 6. овог правилника
(конфирмација салда потраживања и обавеза,
записници пореских и других контролних органа, акти
органа управе, елаборати о процјени вриједности,
судска рјешења и друго).
4) За адекватно и благовремено спровођење
процедура из претходног става овог члана одговоран је
шеф одсјека за финансије, рачуновдство и трезор.

2) Сваком члану комисије обавезно се доставља
рјешење о именовању у којем се наводе задаци и
обавезе пописне комисије, рокови за извршење пописа
и рок за израду извјештаја о попису.
Члан 10.
1) Лица задужена за рачуноводствене и финансијске
послове у обавези су да обезбиједе:
а) ажурирање књиговодствене и ван књиговодствених
евиденција свих облика имовине,
б) усаглашавање отворених салда са повјериоцима и
дужницима,
в) усаглашеност дневника и главне књиге,
г) усклађеност аналитичке евиденције и главне књиге,
када се ове евиденције воде независно у
одвојеним програмским сегментима,
д) потпуне податке ради пописа туђе имовине,
ђ) информације о сопственој материјалној имовини као
и оним средствима која се налазе у
употреби код других правних лица или на путу,
е) податке који су неопходни за идентификацију
појединих ставки имовине и обавеза који су
предмет пописа.
2) Лица која рукују имовином и њихови непосредни
руководиоци дужни су да, најкасније до дана одређеног
за почетак пописа, изврше неопходне припремне

Члан 11.
Поступак пописа започиње издавањем рјешења о
формирању пописних комисија, а завршава
доношењем одлуке о избору адекватних поступака и
процедура усаглашавања књиговодственог са стварним
стањем.
Члан 12.
1)Централна пописна комисија састоји се од
предсједника комисије и два члана и сви могу имати
замјенике. Обавезе Централне пописне комисије:
а) доноси план рада у којем се посебно означавају
рокови за извршење појединих послова у вези
пописа,
б) организује, прати и контролише да ли су поједине
комисије правовремено донијеле сопствени
план рада и како га извршавају,
в) координира рад и даје неопходна упутства другим
комисијама,
г) прати поштовање рокова и извршење пописа од
стране појединих комисија,
д) обавља контролу тачности пописа,
ђ) координира усаглашавања и поступак сравњења са
књиговодством,
е) даје неопходне смјернице када је потребно да се
разријеше евентуални проблеми код извршења
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појединих задатака,
ж) саставља коначан извјештај о попису имовине и
обавеза и доставља га Начелнику општине,
з) обавља и друге послове у складу са општим
правилима која уређују одвијање пописа.
Члан 13.
1) Комисије за попис појединих позиција активе и
пасиве састоје се предсједника и најмање два члана и
сви могу имати замјенике. Обавезе комисије за попис
појединих позиција активе и пасиве:
а) доноси план рада,
б) уноси у пописне листе количине имовине преузетих
из одговарајућих књиговодствених
евиденција
в) утврђује количинске разлике између књиговодственог
и стварног стања имовине,
г) процијени вриједност имовине која се за потребе
презентације у финансијским извјештајима не
вреднује по историјском трошку,
д) пренос података о стањима имовине и обавеза
преузетих са документације која одражава
екстерну потврду стања,
ђ) процјени суме издатака неопходних за измирење
обавеза у наредном периоду,
е) утврди вриједносне разлике између књиговодственог
и стварног стања пописане имовине и
обавеза,
ж) састави извјештаје о извршеном попису
з) контактирају са руководиоцима и руковаоцима у вези
елиминисања уочених пропуста и
недостатака у припремним радњама,
и) када је то потребно од централне пописне комисије
захтијевају ангажовање вјештака,
ј) 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,
к) у случају инвентурних разлика од материјално
задужених лица, руковаоца и других запослених
траже писмене изјаве и образложења утврђеног стања,
л) извјештај о извршеном попису са пописним листама
у прилогу, достављају Централној
комисији, односно надлежном лицу, ако је ријеч о
ванредном попису,
м) обавља и друге послове у договору са Централном
пописном комисијом, односно овлаштеним
руководиоцем. У току вршења пописа основних
средстава, ситног инвентара, резервних дијелова и др.
Комисије су обавезне да стално брину о утврђивању
надокнадиве вриједности тих елемената
имовине и преосталог корисног вијека употребе
средстава.
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3) Уз сагласност Начелника општине, комисија за попис
у свом раду може користити услуге лица која су стручно
оспособљена да изврше процјену вриједности имовине.
Члан 14.
1) Комисији за попис прије почетка пописа могу се дати
листе са номенклатурним бројевима, називима, врсти и
јединицама мјере имовине која се пописује, врстама и
јединицама мјере за имовину која је предмет пописа,
подаци о називима купаца и добављача, пословним
банкама код којих има отворене рачуне, одобрене
кредите и сл.
2) Подаци из књиговодства, односно из одговарајућих
евиденција о количинама и вриједностима имовине и
обавеза које су предмет пописа не могу се давати
комисијама за попис прије уписивања стварног стања у
пописне листе и прије него што чланови пописних
комисија потпишу те листе.
3) Служба која сачињава финансијске извјештаје дужна
је да у напоменама презентује сва неусаглашена салда
имовине и обавеза на дан пописа, као и разлоге због
којих усаглашавање књиговодственог са стварним
стањем није извршено.
Члан 15.
Попис имовине и потраживања обухвата попис
нематеријалних улагања, земљишта, грађевинских
објеката, опреме, алата и инвентара, основних
средстава у припреми, дугорочних пласмана, залиха
материјала, новчаних средстава, потраживања и
активних временских разграничења.
Попис нематеријалних улагања
Попис се врши на основу података добијених из
књиговодства и непосредног увида у документацију на
основу које су евидентирана нематеријална улагања
Такође се провјерава да ли су сва права која се
сматрају нематеријалним улагањима и евидентирана
на одговарајућим рачунима главне књиге. Попис се
врши на начин да се у одвојене пописне листе по
рачунима на којима су евидентирана поједина
нематеријална улагања, уписују ставке за које постоји
основ за њихово признавање. Пописна листа обавезно
садржи податке о набавној вриједности и исправци
вриједности, односно о надокнадивој вриједности
средстава. Послије упоређивања стања утврђеног
пописом са стањем у пословним књигама, утврђују се
разлике (мањак или вишак), што се наводи у извјештају
који се доставља Централној пописној комисији.
2. Попис земљишта
Под земљиштем се подразумијевају сва земљишта
којима општина управља по основу власништва. Попис
земљишта се врши у одвојене пописне листе, на основу
документације
о
власништву
(грађевинска,
пољопривредна и остала земљишта). Комисија је
дужна да провјери исправност књиговодствених
исправа о посједовању над земљиштем које се води у
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пословној евиденцији (уговори, изводи из власничких
књига и сл).
3. Попис грађевинских објеката
Грађевински објекти пописују се по локацији, називима
и по намјенама објеката. Код заједничких објеката
комисија пописује само дио објекта који припада
кориснику, а ако постоје заједничке просторије, у
пописне листе се уноси идеални дио објекта. Приликом
пописа врши се провјера стања објекта, утврђују се
евентуалне промјене, које утичу на величину и намјену
(реконструкција и адаптација) објекта. Такође се
провјерава да ли су на објекту настала оштећења која
смањују вриједност или ограничавају намјенско
коришћење објекта. Ако над неком некретнином постоји
хипотека тада се ти објекти пописују у посебну листу
или се ове информације наводе уз попис.
4. Попис опреме, алата и инвентара
У пописне листе опрема се уписује по врстама,
намјени, инвентурним бројевима, с тим да се поједина
опрема исте врсте, вриједности и преостале корисности
може пописивати по групама. Алат и инвентар се
пописује у посебне инвентурне листе. За сваку ставку
утврђује се физичко стање, могућност коришћења тог
средства, да ли се опрема намјенски користи, приједлог
отписа за средства која нису за даљу употребу.
Сравњењем пописаног стања и стања које се добије из
књиговодства, врши се утврђивање постојања вишкова
и мањкова.
5. Попис основних средстава у припреми
Основна средства у припреми пописују се увидом на
лицу мјеста и прегледом одговарајуће документације о
набавци и приспијећу постројења и опреме на основу
које су вршена књижења на контима групе 014100средства у припреми. Констатује се степен
завршености инвестиције. Ако се приликом пописа и
усклађивања стања у књиговодству са стањем
утврђеним пописом јаве вишкови или мањкови,
комисија ће предложити адекватне поступке и
књижења.
6. Попис дугорочних пласмана
Приликом пописа дугорочних пласмана комисија за
попис мора обавезно сагледати уговоре о дугорочним
пласманима, као и начин и уредност пласмана и
отплата.
7. Попис залиха материјала
Залихе материјала пописују се по свим позицијама по
којима се воде у главној књизи. Обавезно је
квантитативно и квалитетно утврђивање стварног
стања, при чему се оригинална паковања не морају
отварати, него се узима стање са одговарајуће
декларације.
8. Попис новчаних средстава
Новчана средства пописују се по свим позицијама како
се води у главној књизи. Попис благајне врши се
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бројањем новчаница и осталих хартија од вриједности,
упоређујући са благајничким дневником и са стањем у
главној књизи. Попис средстава на рачунима у банкама
се врши на основу посљедњег извода из текуће
буџетске године. Попис мора да има следеће податке:
назив рачуна,
број рачуна,
број последњег извода,
стање новчаних средстава на рачуну.
Тако утврђени подаци морају се упоредити са стањем у
главној књизи.
9. Попис потраживања
Попис потраживања се врши по свим позицијама како
се воде у главној књизи, при чему треба да се
појединачно оствари увид у књиговодствене документе
(уговор, рачун). Прије пописа потребно је да се
усагласе стања са дужницима. На посебну листу се
уносе износи који су остали неусаглашени по сваком
дужнику, са описом разлога због којих се усаглашавање
није извршило. Комисија је дужна да утврди извјесност
наплате потраживања и сачини о томе забиљешку са
приједлозима како поступити код потраживања која
нису у року наплаћена, односно да предложи отпис,
исправку или утужење. Посебно се наводе већ утужени
износи по основу потраживања.
10. Попис активних временских разграничења
У оквиру пописа активних позиција, врши се попис
активних временских разграничења (унапријед плаћени
расходи, обрачунати ненаплаћени приходи). Попис се
врши на основу адекватне књиговод- ствене
документације и утврђује се да ли су ставке исправно
стављене у групу активних временских разграничења.
Члан 16.
Попис обавеза обухвата попис дугорочних и
краткорочних обавеза и пасивних временских
разграничења.
1. Попис дугорочних и краткорочних обавеза
Попис обавеза се врши по свим позицијама како се
воде у главној књизи, при чему треба да се оствари
увид у књиговодствене документе ( уговор, рачун).
Прије почетка пописа потребно је да се усагласе стања
са повјериоцима. Дугорочне обавезе треба пописивати
по позицијама које се воде у главној књизи, увидом у
одговарајућу документацију (уговори, амортизациони
планови отплата). Краткорочне обавезе се пописују по
врстама обавеза како су евидентиране у главној књизи,
увидом у одговарајућу документацију. На посебну листу
се уносе обавезе које нису усаглашене по сваком
повјериоцу, са описом разлога због којих се
усаглашавање није извршило. Посебно се наводе
обавезе за које се посједују информације о утуживању
и покретању судског спора, износи по основу обавеза.
2. Попис пасивних временских разграничења
У оквиру пописа пасивних позиција, врши се попис
пасивних временских разграничења (унапријед
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наплаћени приходи, обрачунати неисплаћени расходи).
Попис се врши на основу адекватне књиговодствене
документације и утврђује се да ли су ставке исправно
стављене у групу пасивних временских разграничења.
Члан17.
За тачност и истинитост пописа и извјештаја о попису
одговорни су чланови комисија за попис.
Члан 18.
Послије пописа стања материјалне имовине и
утврђивања основаности евидентирања потраживања и
обавеза, пописне комисије ће извршити евентуалне
корекције које су настале ако је попис извршен прије
или послије дана који је одређен као дан пописа. Након
извршеног пописа и упоређивања пописаног са
књиговодственим стањем, пописне комисије сачиниће
извјештаје о попису, са приједлозима рјешавања
вишкова, мањкова, отписа и приједлозима свих осталих
потребних радњи да би се попис квалитетно обавио. На
основу ових појединачних извјештаја, Централна
пописна комисија сачињава коначни извјештај о попису
и приједлог одлуке о усвајању извјештаја о попису.
Члан 19.
1) Извјештај о извршеном попису треба да садржи:
а) податке о датуму почетка и завршетка пописа, као и
о времену утрошеном по појединим фазама пописа,
б)податке
о
стручној
и
професионалној
кавалификацији, као и о радном ангажману лица
ангажованих на попису,
в) упоредни преглед стварног и књиговодственог стања
пописане имовине и обавеза,
г) преглед количинских и вриједносних разлика између
стварног и књиговодственог стања,
д) преглед књиговодствених вриједности имовине и
обавеза чија стварна стања на дан пописа нису
утврђена са одговарајућим образложењима,
ђ) примједбе и објашњења о уврђеним разликама лица
која рукују имовином, односно која су задужена
материјалним и новчаним вриједностима,
е) примједбе и приједлоге комисије за попис
2) Овако припремљен извјештај о попису доставља се
Начелнику општине најкасније мјесец дана прије дана
истицања рока за припрему ипрезентацију годишњег
финансијског извјештаја..
Члан 20.
1) Начелник општине разматра извјештај о извршеном
попису у присуству предсједника Централне пописне
комисије, начелника Одјељења за финансије и лица
којима је повјерено вођење пословних књига и
састављање финансијских извјештаја.
2) Начелник општине:
а) разматра примједбе и одлучује о приједлозима
комисије за попис,
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б) одлучује о спровођењу процедура и начинима
утврђивања узрока одступања између књиговодственог
и стварног стања имовине и обавеза,
в) одлучује о начину отклањања утврђених разлика
између стања имовине и обавеза утврђених пописом и
њиховог књиговодственог стања, укључујући и начин
надокнађивања
мањкова,
расходовања
неупотребљивих средстава, отпис и исправку
вриједности сумњивих и спорних потраживања, отпис
застарјелих обавеза и др,
3) Извјештај о извршеном попису, заједно са пописним
листама и одлукама Начелника општине доставља се
на књижење лицу коме је повјерено вођење пословних
књига и састављање финансијских извјештаја.
V – ВРСТЕ И РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОПИСА И
ПОСТУПЦИ УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА
СТВАРНИМ СТАЊЕМ
Члан 21.
Према времену извршења попис се организује као:
а) редован,
б) ванредни и
в) континуирани попис.
2) Редовни попис се обавља најмање једном годишње,
с цињем утврђивања стварног стања имовине и
обавеза на дан састављања годишњих финансијских
извјештаја.
3) Ванредан попис се организује у случају посебних
околности, као што су примопредаја између
материјално задужених лица, ванредних околности као
што су крађа, поплава, уништење ствари и др.
Ванредан попис се организује на дан и у року који
одреди Начелник општине или лице које он овласти,
при чему се издаје посебан налог.
4) Континуирани попис подразумијева стално праћење
промјена (повећања и смањења) на имовини или
обавезама током обрачунског периода у помоћним
књиговодственим евиденцијама.
Члан 22.
1) Према обухвату попис имовине и обавеза може бити:
а.) потпуни попис којим се обухватају комплетна
имовина и обавезе и
б.) дјелимични попис који подразумијева попис
дијелова имовине или обавеза или попис
организован по појединим организационим јединицама,
Члан 23.
1) Усклађивање књиговодственог са стварним стањем
пописане имовине и обавеза врши се следећим
поступцима:
а) исправке грешака у случајевима кад су пописом
идентификовани погрешно прокњижени пословни
догађаји, пословни догађаји прокњижени на основу
невјеродостојне књиговодствене документације или
пословни догађаји за које је утврђено да се нису десили
до датума пописа,
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б) евидентирање идентификованих, а непрокњижених
пословних догађаја насталих до датума пописа,
г) видентирање идентификованих, а непрокњижених
пословних догађаја који се односе на догађаје након
датума пописа, акосе, у складу с релевантним
рчуноводственим прописима, ради о корективним
пословним догађајима,
д) отпис застарјелих и других неизмирених обавеза за
које је утврђено да неће довести до одлива готовине
или других економских користи с цием њиховог
измирења,
ђ) отпис и исправку вриједности сумњивих и спорних
потраживања,
е) евидентирање обрачунатих курсних разлика,
нереализваних добитака или губитака на финансијској
имовини и финансијским обвезама,
ж) друге поступке у складу са законом.
2) Уколико након проведених одговарајућих поступака
из претходног става није могуће отклонити
суштинске узроке неслагања односно није обезбјеђена
усклађеност књиговодственог с стварним стањем,
разлике се евидентирају као мањкови односно
вишкови. На основу извјештаја и приједлога комисије
Начелник општине доноси одлуку о томе да ли ће
мањкови теретити одговорна лица или ће се
евидентирати на одговарајућој позицији расхода.
Поред тога, одлука чији предлог сачињава Одјељење
за финансије у сарадњи са централном пописном
комисијом, најмање треба да садржи све ставове за
књижење којима се обезбјеђује усклађеност
књиговодственог са стварним стањем, као и рокове за
провођење
књижења
и
физичко
уништење
расходованих ствари.
V - ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 24.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи
Правилник о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем , број: 02-020-9/09 од 10.11.2009. године.
Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Зворник”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-020-5/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени глалсник РС“, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 38. и 43. Статута општине
Зворник („Службени гласник општине Зворник“, број:
3/10), Начелник општине доноси:
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УПУТСТВО
О ПРИМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВИ РЕГИСТРА
И ПРАВИЛНИКА О РАДУ РЕГИСТРА
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ОПШТИНЕ
ЗВОРНИК
I
Ово Упутство се примјењује на све организационе
јединице Општинске административне службе Зворник.
II
У складу с одредбама Одлуке о успостави Регистра
административних поступака општине Зворник и
Правилника о раду Регистра административних
поступака општине Зворник, обавезују се начелници
одјељења Административне службе да се упознају са
радом Регистра и да се у свом раду придржавају
основних начела његовог рада, процедура и рокова
прописаних овим актима.
III
На основу члана од 5. до 9. Правилника о раду
Регистра административних поступака општине
Зворник, утврђује се обавеза начелника надлежног
одјељења да, након прегледа захтјева за регистрацију,
измјену или брисање административног поступка у
Регистру и пријема комплетне документације од стране
Техничког тијела, у року од три (3) дана достави
Техничком тијелу мишљење/сагласност за даље
поступање.
IV
Техничко тијело, по прибављеном мишљењу/
сагласности нечалника надлежног одјељења и
разматрању приједлога за измјене и допуне, доставља
комплетан захтјев за регистрацију/измјену/брисање
административног поступка Административном тијелу,
у складу са чланом 8. Правилника о раду Регистра
административних поступака општине Зворник.
V
Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-020-3/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Услуге
одржавања јавне хигијене у граду Зворнику и
приградским насељима Каракај и Дивич у 2011 години –
Лот1 и одржавање јавне хигијене у насељу Козлук и
одвоз смећа на путним правцима Пилица, Сапна, Црни
врх и Кушлат – Лот2“, преговарачки поступак, број:02360-8/11, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Зоран Ерић, члан,
3. Мирослав Радић, члан,
4. Милош Томић, члан,
5. Ненад Станковић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-8/11 од 04.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 14.02.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-8/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
штампаног материјала и услуге коричења за потребе
општине Зворник у 2011 години“, преговарачки
поступак, број:02-360-9/11, у саставу:
1.
2.

Ненад Станковић, предсједник,
Владан Стевановић, члан,

3.
4.
5.

22. март 2011.

Милош Томић, члан,
Ерић Зоран, члан,
Радић Мирослав, члан.

II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-9/11 од 09.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 17.02.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-9/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Сервис и
одржавање аутомобила Административне службе
општине Зворник у 2011 години“, преговарачки
поступак, број:02-360-10/11, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник,
2. Владан Стевановић, члан,
3. Милош Томић, члан,
4. Ерић Зоран, члан,
5. Радић Мирослав, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-10/11 од 09.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 17.02.2011.године у 12.30 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
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Број 2

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-10/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I

Комисија се формира за јавну набавку: „Сервис и
оправка копир апарата и компјутерске опреме за
потребе општине Зворник у 2011 години“, преговарачки
поступак, број:02-360-11/11, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Владан Стевановић, члан,
Милош Томић, члан,
Срђан Деспић, члан,
Александар Јевтић, члан.

II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-11/11 од 09.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 16.02.2011.године у 12.30 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

22. март 2011.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-11/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
компјутерског материјала за потребе општине Зворник
у 2011 години“, преговарачки поступак, број:02-36012/11, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Владан Стевановић, члан,
Милош Томић, члан,
Срђан Деспић, члан,
Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-12/11 од 09.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 16.02.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-12/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
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набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
канцеларијског материјала за потребе општине Зворник
у 2011 години“, преговарачки поступак, број:02-36013/11, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ненад Станковић, предсједник,
Зоран Ерић, члан,
Миленка Кнежевић, члан,
Срђан Деспић, члан,
Александар Јевтић, члан.

II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-13/11 од 09.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 15.02.2011.године у 12.30 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-13/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
папира за потребе општине Зворник у 2011 години“,
преговарачки поступак, број:02-360-14/11, у саставу:
1.
2.
3.
4.

Ненад Станковић, предсједник,
Зоран Ерић, члан,
Миленка Кнежевић, члан,
Срђан Деспић, члан,

22. март 2011.

5.

Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-14/11 од 09.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 15.02.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-14/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02) и члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 03/10) Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на пословима
“Уређење платоа испред „Касине“ у Зворнику“, а радове
ће извршити Д.О.О. „HIDROCOM“, Браће Југовића 24,
Зворник, према условима из понуде број: 02-360-2-3/11
од 31.01.2011 године.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-2/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка горива
и мазива за потребе општине Зворник у 2011 години“,
број:02-360-15/11, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Зоран Ерић, члан,
3. Мирослав Радић, члан,
4. Срђан Деспић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-15/11 од 10.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 22.02.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-15/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Енергетски
прикључак водовод Јусићи од ТС до ПС1, од ПС1 до
ПС2, додатак на управљачким системима“, број:02-36024/11, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ненад Станковић, предсједник,
Милош Томић, члан,
Мирослав Радић, члан,
Срђан Деспић, члан,
Александар Јевтић, члан.

22. март 2011.

II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-24/11 од 21.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 02.03.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-24/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Извођење
непредвиђених и додатних радова у предмету јавне
набавке „Изградња фискултурне дворане у склопу ОШ
„Десанка Максимовић“ Челопек, Зворник““ –
преговарачки поступак без објаве обавјештења,
број:02-360-66/09, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник,
2. Милош Томић, члан,
3. Мирослав Радић, члан,
4. Срђан Деспић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-66/09 од 28.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 02.03.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
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IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-66/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Наставак
изградње канализације у МЗ Брањево“ – поновљени
поступак, број:02-360-3/11, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Ненад Станковић, члан,
Зоран Ерић, члан,
Мирослав Радић, члан,
Владан Стевановић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-3/11 од 24.01.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 10.03.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-3/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст

22. март 2011.

(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Израда
пројектне документације за реконструкцију и санацију
стамбених јединица повратника на подручју општине
Зворник“ – поновљени поступак, број:02-360-25/11, у
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ненад Станковић, предсједник,
Срђан Деспић, члан,
Мирослав Радић члан,
Милош Томић, члан,
Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-25/11 од 25.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 11.03.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-3/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
артикала за чајну кухињу за потребе општине Зворник
за 2011. годину“, број:02-360-26/11, у саставу:
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1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Милош Томић, члан,
Зоран Ерић, члан,
Срђан Деспић, члан,
Александар Јевтић, члан.

II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-26/11 од 25.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 07.03.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-26/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
У рјешењу број:02-360-26/11 од 03.03.2011. године
мијења се члан II и гласи:
„Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-26/11 од 25.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 16.03.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник“.
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
артикала за чајну кухињу за потребе општине Зворник
за 2011. годину“, број:02-360-26/11.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

22. март 2011.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-26/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
средстава за одржавање чистоће за потребе општине
Зворник за 2011. годину“, број:02-360-27/11, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Милош Томић, члан,
3. Зоран Ерић, члан,
4. Срђан Деспић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-27/11 од 25.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 07.03.2011.године у 12.30 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-27/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
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набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
У рјешењу број:02-360-27/11 од 03.03.2011. године
мијења се члан II и гласи:
„Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-27/11 од 25.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 16.03.2011.године у 12.30 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник“.
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
средстава за одржавање чистоће за потребе општине
Зворник за 2011. годину“, број:02-360-27/11.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-27/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38.став 1. алинеја 19. и члана 44.
Статута општине Зворник
- пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“ број :3/10
,Начелник општине Зворник доноси :

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Пројект менаџера за сарадњу са
донаторском организацијом „HILFSWERK“ Aустрија
Члан 1.
За пројекат менаџера за сарадњу са донаторском
организацијом „HILFSWERK“ – Aустрија испред
општине Зворник именује се :
-Вехид Кадрић
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-31/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и

22. март 2011.

Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
опреме за фискултурну дворану у ОШ „Десанка
Максимовић“ Челопек - Зворник“, број:02-360-30/11, у
саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Милош Томић, члан,
3. Мирослав Радић, члан,
4. Срђан Деспић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-30/11 од 28.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 14.03.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-30/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Израда главног
пројекта за дјечији вртић у Зворнику“, број:02-360-31/11,
у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник,
2. Милош Томић, члан,
3. Мирослав Радић, члан,
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4.
5.

Срђан Деспић, члан,
Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-31/11 од 03.03.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 15.03.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-31/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Радови на
изградњи и прикључку дистрибутивне гасне мреже за
зграду „Борачка“ у Зворнику“, број:02-360-29/11, у
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Зоран Ерић, члан,
Мирослав Радић, члан,
Милош Томић, члан,
Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-29/11 од 25.02.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 25.03.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
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Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-29/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Радови на
крпљењу улица у граду Зворнику“, број:02-360-37/11, у
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Зоран Ерић, члан,
Мирослав Радић, члан,
Срђан Деспић, члан,
Александар Јевтић, члан.

II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-37/11 од 11.03.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 22.03.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-37/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.03.2011. 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,
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08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
путничког возила (пасат или еквивалент)“ за
Административну службу општине Зворник, број:02360-38/11, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Ненад Станковић, члан,
3. Милош Томић, члан,
4. Срђан Деспић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-38/11 од 14.03.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 23.03.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-38/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Санација пода
спортског центра у Зворнику оштећеног поплавама“,
број:02-360-40/11, у саставу:

1.
2.
3.
4.
5.

22. март 2011.

Ненад Станковић, предсједник,
Мирослав Радић, члан,
Милош Томић, члан,
Срђан Деспић, члан,
Зоран Ерић, члан.

II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-40/11 од 16.03.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 24.03.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-40/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милошевић Витомиру ЈМБ 2112953184222
из
Зворника, одобравају се средства у износу од 300,00
КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-140/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете ("Службени гласник
општине Зворник", број: 1/10), а на захтјев Стојановић
Горана, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Стојановић Горану, ЈМБГ 2701975183918
Зворник-Козлук једнократна новчана помоћ у износу од
600.00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 –
средства за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-140/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине ЗворникПречишћен текст („Службени гласник општине
Зворник“, број 3/10), Начелник општине Зворник,
доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Удружењу породица са проблемом стерилитета ''бебе
1'' Зворник, одобрава се исплата новчаних средстава у
висини 500,00КМ, намјенски за регистрацију Удружења.
II
Средства из члана I овог Закључка ће се исплатити на
терет буџета општине-Грант за финансирање НВО и
удружења-економски код 415 200.
Средства ће се исплатити готовински на благајни
општине.
III
Удружење се обавезује доставити копије уплатница
утрошка средстава за регистрацију.
IV
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: 02-400-23/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине ЗворникПречишћен текст („Службени гласник општине
Зворник“, број 3/10), Начелник општине Зворник,
доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Удружењу грађана за помоћ особама са посебним
потребама ''Солидарност'' Зворник, одобрава се
исплата новчаних средстава у висини 500,00КМ,
намјенски за регистрацију Удружења.
II
Средства из члана 1. овог Закључка ће се исплатити
на терет буџета општине-Грант за финансирање НВО
и удружења-економски код 415 200.
Средства ће се исплатити готовински на благајни
општине.
III
Удружење се обавезује доставити копије уплатница
утрошка средстава за регистрацију.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-31/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.02.2011. 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
о исплати средстава ЈУ Дом омладине Зворник
I
Одобрава се исплата новчаних средства ЈУ Дом
омладине Зворник у висини 3500,00КМ, на име
финансирања редовних активности у 2011.години.
II
Средства из члана 1. овог Закључка обезбедиће се са
буџетске позиције 414 100-субвенција за ЈУ Дом
омладине.
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Средства ће се дозначити на жиро рачун ЈУ Дом
омладине Зворник.
III
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-33/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете ("Службени гласник
општине Зворник", број: 1/10), а на захтјев Гарић
Данице, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Гарић Даници, ЈМБГ 1201983305031
Зворник-Каракај једнократна новчана помоћ у износу
од 600.00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 –
средства за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-11/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете ("Службени гласник

22. март 2011.

општине Зворник", број: 1/10), а на захтјев Бркић
Шабаније, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се Бркић Шабанији, ЈМБГ 1009975183891
Зворник-Јошаница
једнократна новчана помоћ у
износу од 600.00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 –
средства за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-12/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.02.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Зекић Саши ЈМБ 2010978183908
из Тршића,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 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: 02-430-145/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.02.2011. 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
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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.
Стјепановић Милету ЈМБ 0712973183958 из Козлука,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-125/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.02.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јоксимовић Драшку ЈМБ 1912977171779 из Каракаја,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-165/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хасановић Сулејману ЈМБ 0205965183923 из Г.
Шетића, одобравају се средства у износу од 200,00
КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 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: 02-430-175/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.02.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године,Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Јовић Љубинки ЈМБ 0207959187219 из Каракаја,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-176/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25

Број 2

Службени гласник општине Зворник

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Османи Сувади ЈМБ 0603964188897 из Кула града,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-177/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.02.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовановић Новици ЈМБ 0911979182212 из Улица,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-178/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Митровић (Драгомир) Биљани ППБ из Зворника, са
сталним мјестом пребивалишта Браће Југовића Б-2
42/9 са ЈМБ 0211987188937, талентованом студенту
Академије умјетности Слобомир у Бијељини, одобрава
се исплата у износу од 2.000,00 КМ (10 мјесеци по
200,00 КМ) на име покривања трошкова школовања у
2011.години на студијама глуме.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200-буџет за младе.
Средства уплатити на жиро рачун код Hipo alpe adria
banke број: 552-115-31880015-69.
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: 02-430-188/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.02.2011. 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
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

о исплати средстава ЈУ Дом омладине Зворник
Члан 1.
Oдобрава се исплата новчаних средства ЈУ Дом
омладине Зворник у висини 1.000 КМ на име
финансирања трошкова културно сценске вечери.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбедиће се са
буџетске позиције 415200- грант за финансирање
културних манифестација.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
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: 02-400-37/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.02.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Илић Слободану из Ораовца, са ЈМБ 1106989183946
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-126/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.02.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Михајловић Цветку бр.л.к. 04ГКГ7070 из Јардана,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

22. март 2011.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-171/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.02.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Шобо Предрагу ЈМБ 2101970171507 из Каракаја,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-191/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.02.2011. 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.
Удружењу грађана „Еко футуре“ Зворник, одобрава се
исплата новчаних средстава у висини 500,00 КМ
намјенски за регистрацију Удружења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка ће се исплатити на
терет буџета општине – грант за финансирање НВО и
удружења – економски код 415200.
Средства ће се исплатити готовински на благајни
општине.
Члан 3.
Удружење се обавезује доставити копије уплатница
утрошка средстава за регистрацију.
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22. март 2011.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-34/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-189/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.02.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хајдуковић Дарку ЈМБ 0910987183906 из Зворника,
Шћемлија, одобравају се средства у износу од 150,00
КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-184/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.02.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Џинић Драгиши ратном војном инвалиду из Каракаја,
ЈМБ 2909974182403 одобравају се средства у износу
од 300,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 6111200 -средства за инвалиде,рањене и
ППБ.

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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Пантелић Жељку из Зворника, са ЈМБ 1509976182239
са сталним мјестом пребивалишта Метеризе бб
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-200/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.02.2011. 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.
Стојановић (Марко) Ратку из Зворника, са ЈМБ
2106992173408 и сталним мјестом пребивалишта Симе
Перића бб одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ
на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова такмичења у првенству БиХ и РС у боксу.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-201/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.02.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовичић Јакову, ратном војном инвалиду из Зворника,
ЈМБ 1405973183943, одобравају се средства у износу
од 200,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 6111200 -средства за инвалиде,рањене и
ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-202/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.02.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

22. март 2011.

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Савић Томи из Зворника
ЈМБ 090598518891,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-203/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.02.2011. 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.
Ивановић Ивану из Горњих Грбаваца
ЈМБ
0107959183960, власнику обућарске радње „Гаро“ на
адреси РК Зворничанка одобрава се исплата у износу
од 500,00 КМ на име подршке оснивању дефицитарнх
малих занатских радњи на подручју општине Зворник.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-334-2/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.02.2011. 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 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.
Драгичевић Жарку из Зворника ЈМБ 2508985180009,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-168/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.02.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Махмутовић Хати ЈМБ 1008964187228 из Зворника,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 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: 02-430-24/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
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буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

од

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лазић Драгану из Зворника ЈМБ 1409978183904,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-27/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.03.2011. 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 средства Мултимедијалном центру
младих Зворник намјенски за реализацију пројекта
„Одлазак младих на студијско путовање у Бања Луку“.
Члан 2.
Средства у износу од 770,00 КМ обезбједиће се са
позиције буџетска резерва. Средства исплатити на
благајни представнику удружења.
Члан 3.
Средства у износу од 770,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 415200 – грант за
финансирање НВО и удружења грађана потрошачка
јединица 01190150.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-38/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Гајић Милени из Јасенице ЈМБ 0708961188892,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-95/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ђокић Миленку из Брањева ЈМБ 0710950183893,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-97/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Станојевић Вељку из Пађина, одобравају се средства
у износу од 150,00 КМ на име тешке материјалне
ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-114/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Дедић Алији
из Зворника ЈМБ 1610967183918,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-20/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мирковић Стоји из Каракаја ЈМБ 0508960188938,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-128/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Савић Миодрагу из Каракаја ЈМБ 1407975183498,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 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: 02-430-174/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Спасојевић Ковиљки ЈМБ 1605943188893 из Зворника,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-194/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Голубовић Борису из Зворника ЈМБ 0902989170108 и
сталним мјестом пребивалишта Вука Караџића бб
одобрава се исплата у износу од 350,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
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Члан 3.
Средства у износу од 350,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100 – потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-21/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број: 02-022-4/11, а на
захтјев Остојић Митра, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Остојић Митру ЈМБГ 2203962193833
Зворник- Глумина једнократна новчана помоћ у износу
од 200.00 КМ за социјално угрожену породицу (четверо
школске дјеце).
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-84/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“ број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчани 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.
Лакић Бошку из Роћевића, ЈМБ : 2706955183891,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-119/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“ број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчани помоћи из
буџета општине Зворник број :02-020-2/09 од
15.06.2009.године ,Начелник општине доноси :

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стевановић Славку из Д.Пилице, ЈМБ : 2805964183894,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
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: 08-430-135/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине
Зворник
број
:02-020-2/09
од
15.06.2009.године ,Начелник општине доноси :

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Бобану
Новаковићу
из
Роћевића,раднику
Административне службе Општине Зворник,одобрава
се исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 411200 – помоћ радницима АОС Зворник.
Члан 3.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-198/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине
Зворник
број
:02-020-2/09
од
15.06.2009.године ,Начелник општине доноси :

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Петровић Љубисаву из Зворника ,ЈМБ :0810954183906
,одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.

22. март 2011.

Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-204/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“ број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчани помоћи из
буџета општине Зворник број :02-020-2/09 од
15.06.2009.године ,Начелник општине доноси :

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ћетковић Нади из Каракаја, ЈМБ : 0603983175127
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-211/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“ број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчани 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.
Јекић Милану из Роћевића ЈМБ :2011938183898
одобрава се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-217/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број: 02-022-4/11, а на
захтјев Јовић Верице, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Јовић Верици ЈМБГ 1111966188928
Зворник- Локањ једнократна новчана помоћ у износу
од 200.00 КМ за социјално угрожену породицу ( петоро
дјеце).
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".

22. март 2011.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-709/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“ број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчани помоћи из
буџета општине Зворник број :02-020-2/09 од
15.06.2009.године ,Начелник општине доноси :

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Вашек Дамиру из Зворника, ЈМБ : 1209968183893,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-66/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.03.2011. 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 Крстић Шахзи из МЗ
Тршић у износу од 300,00 КМ на име плаћања
трошкова сахране за преминулог Крстић Недељка, који
је био корисник социјалне помоћи код Центра за
социјални рад у Зворнику.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100 –Дознаке за
сахране незбринутих лица.
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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: 02-430-106/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.03.2011. 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 :202/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. и 44.
Статута општине Зворник
- пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“ број :03/10)
Начелник општине доноси :

ЗАКЉУЧАК

о исплати средстава Сликарској радионици
„Палета“
I
Одобрава се исплата новчаних средстава Сликарској
радионици „Палета“Зворник у висини 2.000,00 КМ на
име финансирања трошкова куповине сликарског
материјала.
II
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 415200 – средства за НВО.Средства
уплатити на жиро рачун 552020-00018675-94 код Нypo –
Alpe-Adria-bank AD.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-4/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“ број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчани помоћи из
буџета општине Зворник број :02-020-2/09 од
15.06.2009.године ,Начелник општине доноси :

22. март 2011.

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Хамзић (Сафет) Смајлу из Зворника са ЈМБ
:1811949183906 са сталним мјесто пребивалишта
Ђурђевданска бб,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења и тешке материјалне
ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-22/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.03.2011. 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 Зворник доноси :

ЗАКЉУЧАК

I
Др.Јовану Вукоју одобрава се 200,00 КМ за покривање
трошкова издавања књиге „Асоцијално понашање
младих“
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 614300- средства за културу .
Средства уплатити на рачун Паневропски универзитет
„Апеирон“Бања Лука број:5550070022496012
III
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије 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: 02-400-41/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“ број :03/10) ,Начелник општине доноси :

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају
се
средства
удружењу
ОО
Погинулих,заробљених и несталих бораца – Зворник
намјенски за покривање материјалних трошкова у
износу од 2.150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Средства уплатити на жиро рачун удружења.
Члан 3.
Средства у износу од 2.150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 415200грант за финансирање ОО Погинулих, заробљених и
несталих лица и удружења – потрошачка јединица
01190180.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-43/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.03.2011. 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 :202/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. и 44.
Статута општине Зворник
- пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“ број :03/10)
Начелник општине доноси :

ЗАКЉУЧАК

о исплати средстава Европски покрет у БиХ
I
Одобрава се исплата новчаних средстава Европском
покрету у Босни и Херцеговини – Зеница у висини
2.500,00 КМ за потребе реализације пројеката на
подручју општине Зворник .
II
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 412700- расходи за стручне
услуге.Средства уплатити на жиро рачун код
Раиффеисен банке број:161-000-00677400-58..
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III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-44/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.03.2011. 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 :03/10)
Начелник општине доноси :

ЗАКЉУЧАК

о исплати средстава Гимназији и ССШ Зворник
I
Одобрава се исплата новчаних средстава Гимназији и
средњој стручној школи „Петар Кочић“Зворник у висини
300,00 КМ на име финансирања регионалног
такмичења ученика.
II
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције Награде вуковаца и школска
такмичења,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-45/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“ број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчани 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.
Куљанин Рефији из Дивича са ЈМБ :2603953188892
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења и тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-197/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“ број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчани помоћи из
буџета општине Зворник број :02-020-2/09 од
15.06.2009.године ,Начелник општине доноси :

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Крајишник (Миодраг) Милисаву из Брањева са ЈМБ :
2602958182403 одобрава се исплата у износу од 150,00
КМ на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења и тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
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: 08-430-208/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“ број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчани помоћи из
буџета општине Зворник број :02-020-2/09 од
15.06.2009.године ,Начелник општине доноси :

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Костић (Стево) Данету из Каракаја са ЈМБ
:200398280003 са сталним мјестом пребивалишта Ново
Насеље бб,одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ
на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења и тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-219/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број: 02-022-4/11, а на
захтјев Адемовић Самела, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Адемовић Самелу ЈМБГ 0502981184039
Зворник- Јошаница једнократна новчана помоћ у
износу од 600.00 КМ за четврто рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-13/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2011. 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
средства намјенски за покривање
трошкова лијечења у износу од 4.700,00 КМ, покривања
основних животних потреба у износу од 1.100,00 КМ,
једнократне помоћи у износу од 100,00 КМ, тешке
материјален ситуације у износу од 350,00 КМ, трошкове
смештаја ученика у дом у износу од 620,00 КМ, помоћ
најугроженијим породицама у износу од 4.100,00 КМ,
покривања материјалних трошкова удружења Ратних
војних инвалида у износу од 2.600,00 КМ и трошкова
уређења јавних површина удружењу Удружењу за
обнову и развој Козлучке регије у износу од 2.000,00
КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 15.570,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позиције: економски код 416100
потрошачка јединица 01190140 у износу од 6.250,00
КМ, економски код 416100 потрошачка јединица
01190150 у износу од 620,00 КМ, економски код 416100
потрошачка јединица 01190180 у износу од 4.100,00
КМ, економски код 415200 – грант за финансирање
НВО и удружења – потрошачка јединица 01190150 у
износу од 4.600,00 КМ.
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Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-47/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.03.2011. 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.
Кулишић (Данила) Данилу из Зворника, са сталним
мјестом пребивалишта у Вука Караџића бб,
талентованом ученику Музичке основне школе Зворник,
лауреат 8 Међународног пијанистичког такмичења у
Београду одобрава сес једнократна новчана помоћ у
износу од 500,00 КМ на име покривања трошкова
школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200 –буџет за младе.
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: 02-430-249/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине
Зворник
број
:02-020-2/09
од
15.06.2009.године ,Начелник општине доноси :

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Бошковић
Жељку
из
Зворника,
ЈМБ
:
0108987183891,одобравају се средства у износу од
300,00 КМ на име трошова лијечења.
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Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.

буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100 –
потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

Члан 1.
Шахбеговић Сејдини из Грбаваца ЈМБ 1005984188892,
одобравају се средства у износу од 100,00 КМ на име
трошкова лијечења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-254/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“ број :03/10),Начелник општине доноси :

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Радовић (Иво) Драгани из Јардана са ЈМБ :
0504991188906 и личном картом број : 06ГКЕ8294
одобрава се исплата у износу од 1.000,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења у Београду.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције - буџетска резерва.
Средства уплатити на жиро рачун код Hypo Alpe Adria
Bank број : 552-1153-1937-3378-4
Члан 3.
Средства у износу од 1.000,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100 - потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-255/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из

од

ЗАКЉУЧАК

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 100,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-229/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Благојевић Радету из Каракаја ЈМБ 0502980183896,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-239/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ивановић Периши из Китовница, ЈМБ 2711955183917,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-259/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Марић Сави из Брањева, ЈМБ 0201958192172,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
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: 02-430-1/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ждрало Радмили из Зворника, ЈМБ 1102975178995,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-12/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хајдуковић Цвијети из Зворника,
одобравају се
средства у износу од 150,00 КМ на име трошкова
лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
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Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-25/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-35/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Петровић Сави из Зворника, ЈМБ 1912927184225,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-29/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Глишић Војиславу из Каракаја, ЈМБ 1006955174153,
одобравају се средства у износу од 100,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.

Члан 3.
Средства у износу од 100,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.

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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Васиљевић Сретену из Зворника, ЈМБ 0804956141822,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-143/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. 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 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.
Хоџић Незири из Кула Града, ЈМБ 2505940185698,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-151/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Сикимић Бранки из Каракаја, ЈМБ 1312976188891,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-156/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. 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
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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.
Векић Драгомиру из Зворника, ЈМБ 2607962192172,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-163/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовичић Драгани из Зворника, ЈМБ 2206973188911,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-193/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Максимовић Милани из Тршића, ЈМБ 2409979188954,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-212/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-209/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Станишић Драгану из Зворника, ЈМБ 3012978183890,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-214/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.

Члан 1.
Савић Милу из Зворника, ЈМБ 2404971183900,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ристић Миодрагу из Каракаја, ЈМБ 1711970182397,
одобравају се средства у износу од 100,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 100,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
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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: 02-430-244/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Деспотовић Александру из Зворника,
ЈМБ
2810965793932, одобравају се средства у износу од
150,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-256/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Бошковић Милици из Зворника, ЈМБ 1502964179149,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
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Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-26/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мијић Милени из Зворника, ЈМБ 1502964179149,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-120/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.03.2011. 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 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.
Зекић Радиши из Табанаца, ЈМБ 1603957183891,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-159/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ћирковић Бојану из Зворника, одобравају се средства
у износу од 200,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-227/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
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буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

од

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић Миланки из Табанаца, ЈМБ 0105974188895,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-240/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јекић Драгици из Роћевића, ЈМБ 1002965505968,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-241/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мићић Зорици из Каракаја, ЈМБ 0107972188904,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-242/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ћуповић Драгани из Тршића, ЈМБ 0204976138109,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
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: 02-430-245/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број: 02-022-4/11, а на
захтјев Видаковић Анђелка, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Видаковић Анђелку ЈМБГ 3006963183908
Зворник- Грбавци једнократна новчана помоћ у износу
од 200.00 КМ за социјално угрожену породицу ( четверо
школске дјеце, инвалид).
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-248/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Готовац Лазару из Китовница, ЈМБ 2310959183895,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
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Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-58/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.03.2011. 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 јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Грабовица Ради из Економије, ЈМБ 1009982188904,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-257/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.03.2011. 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.
Живановић Катарини из Зворника са ЈМБ
3110980188893 и сталним мјестом пребивалишшта
Каракај 93/А, талентованом постдипломцу политичких
наука-смјер дипломатија на Универзитету у Бостону,
одобрава се исплата новчаних средства у износу од
1.000,00 КМ на име покривања трошкова школарине.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200 – Грант за финансирање буџета за
младе. Новчана средства уплатити на текући рачун
родитеља
Слободана
Живановића
ЈМБ
1111953183897, број: 568-503-50001406-82 отворен код
Балкан Инвестмент банке АД.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-264/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћени текст
(''Службени гласник општине
Зворник'' број 3/10) и Програма коришћења буџетских
средстава за унапређење пољопривредне производње
у општини Зворник за 2011 годину, Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Муратовић Халиму из Г.Шетића (ЈМБГ
1308975183899) једнократна новчана помоћ на име
учешћа у санацији штете настале угинућем двије
стеоне
јунице
у
висини
од
300,00КМ
(тристотинеконвертибилнихмарака).
II
Исплата ће се извршити на благајни општине.
Исплата се врши на терет субвенција за развој
пољопривреде, економски код-414100.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије 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: 02-430-657/10
Датум: 21.02.2011. 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 Програма коришћења буџетских
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средстава за унапређење пољопривредне производње
у општини Зворник за 2011 годину, Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Николић Раји из Пилице (ЈМБГ
3004959183917) једнократна новчана помоћ на име
учешћа у санацији штете која је узрокована нападом
паса луталица на стадо оваца у висини од 300,00КМ
(тристотинеконвертибилнихмарака).
II
Исплата ће се извршити на благајни општине.
Исплата се врши на терет субвенција за развој
пољопривреде, економски код-414100.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије 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: 08-430-621/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.02.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник''-пречишћен текст број 3/10) и Програма
коришћења буџетских средстава за унапређење
пољопривредне производње у општини Зворник за
2011 годину, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Капетановић Харизу из Тршића (ЈМБГ
1502941183890) једнократна новчана помоћ на име
учешћа у санацији штете која је узрокована нападом
паса луталица на стадо оваца у висини од 300,00КМ
(тристотинеконвертибилнихмарака).
II
Исплата ће се извршити на благајни општине.
Исплата се врши на терет субвенција за развој
пољопривреде, економски код-414100.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
IV
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: 08-430-343/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.02.2011. 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 Програма коришћења буџетских
средстава за унапређење пољопривредне производње
у општини Зворник за 2011 годину, Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Обрадовић Жарку из Новог Села (ЈМБГ2503954183903) исплата једнократне новчане помоћи
на име учешћа у санацији штете која је проузрокована
од напада паса луталица на стадо оваца у висини од
400,00КМ (четиристотинеконвертибилнихмарака).
II
Исплата ће се извршити на благајни општине.
Исплата се врши на терет субвенција за развој
пољопривреде, економски код-414100.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије 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: 08-430-1018/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.03.2011. 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 Програма коришћења буџетских
средстава за унапређење пољопривредне производње
у општини Зворник за 2011 годину, Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Миловановић (Цвјетко) Миладину из
Горње Пилице, (ЈМБГ-0806971183890), једнократна
новчана помоћ на име учешћа у санацији штете која је
узрокована нападом паса луталица на стадо оваца у
висини од 300,00КМ (тристотинеконвертибилних
марака).
II
Исплата ће се извршити на благајни општине.
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Исплата се врши на терет субвенција за развој
пољопривреде, економски код-414100.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије 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: 08-430-79/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 12. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2010. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 17/09), Начелник
општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке јединице
01190170-Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја, са позиције:
821200-Капитална улагања у грађевинске објекте у
граду, на позицију:
613700-Средства за инфраструктуру у Мјесним
заједницама, у износу 120.877,00 КМ,
821500-Средства за израду пројектне документације за
инфраструктурне објекте, на позицију:
613700-Средства за инфраструктуру у Мјесним
заједницама, у износу 10.000,00 КМ,
821600-Реконструкција инфраструктуре у граду, на
позицију:
613700-Средства за инфраструктуру у Мјесним
заједницама, у износу 10.000,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава се одобрава да би се
укалкулисали увећани трошкови на наведеним
позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-202/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.12.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08-
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пречишћени текст) и члана 12. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2010. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 17/09), Начелник
општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке јединице
01190180-Одјељење за борачко инвалидску заштиту,
са позиције:
821200-Средства за стамбено збрињавање ППБ и РВИ,
на позиције:
614200-Средства за инвалиде, рањене и ППБ, у износу
896,00 КМ и
613700-Средства за
санацију и
одржавање
водопривредних објеката, у износу 3.852,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава се одобрава да би се
укалкулисали увећани трошкови на наведеним
позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-207/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.12.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 12. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2010. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 17/09), Начелник
општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2010. годину, у оквиру потрошачке јединице
01190110-Стручна служба Скупштине општине, са
позиције:
613900-Накнаде за чланове Локалне изборне комисије,
на позицију:
613900-Уговорене услуге-репрезентација, у износу
4.174,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190120-Кабинет
Начелника општине,
613900-Накнаде за чланове Локалне изборне комисије,
на позицију:
613700-Средства за инфраструктуру у мјесним
заједницама, у износу 1.516,00 КМ, за потрошачку
јединицу 01190170-Одјељење за стамбено комуналне
послове,
613900-Уговорене услуге-Репрезентација, на позицију:
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613700-Средства за инфраструктуру у мјесним
заједницама, у износу 330,00 КМ, за потрошачку
јединицу 01190170-Одјељење за стамбено комуналне
послове,
у оквиру потрошачке јединице 01190130-Одјељење за
општу управу, са позиције:
613900-Уговорене услуге, на позиције:
613700-Средства за инфраструктуру у мјесним
заједницама, у износу 2.065,00 КМ, за потрошачку
јединицу 01190170-Одјељење за стамбено комуналне
послове,
614500-Средства за развој пољопривреду, у износу
195,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190150Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности,
у оквиру потрошачке јединице 01190140-Одјељење за
финансије, са позиција:
Средства за финансирање побољшања рада
одборничких клубова у Скупштини општине, на
позицију:
821300-Набавка опреме, у износу 10.000,00 КМ, за
потрошачку
јединицу
01190600-Професионална
ватрогасна јединица,
823300-Отплата дуга из претходних година, на
позицију:
821300-Набавка опреме, у износу 20.759,00 КМ, за
потрошачку
јединицу
01190600-Професионална
ватрогасна јединица,
616300-Камате на дугорочне кредите из 2010. године,
на позицију:
821300-Набавка опреме, у износу 20,00 КМ, за
потрошачку
јединицу
01190600-Професионална
ватрогасна јединица,
616300-Камате на дугорочне кредите из 2010. године,
на позицију:
821600-Реконструкција и инвестиционо одржавање, у
износу 5.070,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190600Професионална ватрогасна јединица,
у оквиру потрошачке јединице 01190300-Центар за
социјални рад, са позиција:
614200-Финансирање социјалних потреба и социјалне
заштите, на позицију:
821600-Реконструкција и инвестиционо одржавање, у
износу 8.570,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190600Професионална ватрогасна јединица,
614200-Трошкови смјештаја социјално угрожених и
незбринутих особа у установе социјалне заштите, на
позицију:
821600-Реконструкција и инвестиционо одржавање, у
износу 1.622,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190600Професионална ватрогасна јединица,
у оквиру потрошачке јединице 01190400-Дјечији вртић,
са позиције:
613900-Уговорене услуге, на позиције:
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613200-Трошкови енергије, у износу 206,00 КМ, за
потрошачку
јединицу
01190600-Професионална
ватрогасна јединица,
613400-Набавка материјала, у износу 268,00 КМ, за
потрошачку
јединицу
01190600-Професионална
ватрогасна јединица,
613700-Трошкови текућег одржавања, у износу 672,00
КМ, за потрошачку јединицу 01190600-Професионална
ватрогасна јединица,
613800-Трошкови осигурања, банкарских услуга и
услуга платног промета, у износу 31,00 КМ, за
потрошачку
јединицу
01190600-Професионална
ватрогасна јединица,
613200-Трошкови енергије, на позицију:
614500-Средства за развој пољопривреду, у износу
430,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190150Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности,
613300-Трошкови комуналних и комуникационих услуга,
на позицију:
614500-Средства за развој пољопривреду, у износу
635,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190150Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности,
613900-Уговорене услуге, на позицију:
614500-Средства за развој пољопривреду, у износу
658,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190150Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности,
у оквиру потрошачке јединице 01190260-Служба
цивилне заштите, са позиције:
613900-Средства за деминирање и обуку, на позицију:
821600-Реконструкција и инвестиционо одржавање, у
износу 4.394,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190600Професионална ватрогасна јединица,
у оквиру потрошачке јединице 08150063-Технички
школски центар, са позиција:
613700-Трошкови текућег одржавања, на позицију:
613900-Уговорене услуге, у износу 1,155,00 КМ, за
потрошачку јединицу 08150062-Гимназија и ССШ
"Петар Кочић",
613300-Трошкови комуналних и комуникационих услуга,
на позицију:
613200-Трошкови енергије, у износу 1.560,00 КМ за
потрошачку јединицу 08150062-Гимназија и ССШ
"Петар Кочић",
613200-Трошкови енергије, на позицију:
613200-Трошкови енергије, у износу 351,00 КМ за
потрошачку јединицу 08150062-Гимназија и ССШ
"Петар Кочић",
613900-Уговорене услуге, на позицију:
614500-Средства за развој пољопривреду, у износу
1.000,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190150Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности.
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у оквиру потрошачке јединице 01190180-Одјељење за
борачко инвалидску заштиту, са позиције:
Средства за стамбено збрињавање ППБ и РВИ, на
позицију:
614500-Средства за развој пољопривреду, у износу
8.090,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190150Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности.
Реалокација новчаних средстава се одобрава да би се
укалкулисали увећани трошкови на наведеним
позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-208/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.12.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2010. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 17/09,), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке јединице
01190170-Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја, са позиције:
613900-Трошкови уништавања паса луталица, на
позиције:
613700-Средства за хитне интервенције-клизишта, у
износу 303,00 КМ,
613900-Уговорене услуге за инфраструктуру, у износу
3.073,00 КМ,
613900-Уговорене услуге Комисије за повратак,развој и
интеграцију у износу 590,00 КМ,
613900-Услуге мртвозорства, у износу 2.025,00 КМ,
614100-Помоћи МЗ-текуће одржавање, у износу 809,00
КМ,
613200-Електрична енергија-трошкови уличне расвјете,
на позицију:
614100-Помоћи МЗ-текуће одржавање, у износу
2.552,00 КМ,
613700-Одржавање уличне расвјете, на позицију:
614100-Помоћи МЗ-текуће одржавање, у износу 700,00
КМ,
613700-Средства за инфраструктуру у граду, на
позицију:
614100-Помоћи МЗ-текуће одржавање, у износу
13.696,00 КМ,
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613700-Зимско одржавање путева, на позицију:
614100-Помоћи МЗ-текуће одржавање, у износу
8.500,00 КМ,
613700-Зимско одржавање путева, на позицију:
613700-Средства за инфраструктуру у Мјесним
заједницама, у износу 1.266,00 КМ,
821200-Капитална улагања у грађевинске објекте у
граду, на позицију:
821200-Капитална улагања у инфраструктуру у мјесним
заједницама у износу 9.188,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава се одобрава да би се
укалкулисали увећани трошкови на наведеним
позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-202/10
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 31.12.2010. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2010. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 17/09,), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2010.годину у оквиру
Потрошачке јединице 01190180-Одјељење за борачко
инвалидску заштиту, са позиције:
614300-Средства за финансирање ОО Заробљених и
несталих лица, на позицију:
614300-Средства за финансирање Општинске борачке
организације, у износу 1.000,00 КМ,
614200-Средства за финансирање збрињавања
најугроженијих породица, на позицију:
614200-Средства за инвалиде, рањене и ППБ, у износу
1.000,00 КМ,
Реалокација новчаних средстава се одобрава да би се
укалкулисали увећани трошкови на наведеним
позицијама.
Члан 2.
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: 03-40-207/10
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 31.12.2010. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2010. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 17/09,), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2010.годину у оквиру
Потрошачке јединице 01190130-Одјељење за општу
управу, са позиције:
613900-Уговорене услуге, на позицију:
613300-Трошкови комуналних и комуникационих услуга,
у износу 2.115,00 КМ,
613800-Трошкови осигурања и банкарских услуга, на
позицију:
613300-Трошкови комуналних и комуникационих услуга,
у износу 981,00 КМ,
613700-Трошкови текућег одржавања, на позицију:
613100-Путни трошкови, у износу 568,00 КМ,
613200-Трошкови енергије, на позицију:
613100-Путни трошкови, у износу 1.067,00 КМ,
613200-Трошкови енергије, на позицију:
613300-Трошкови комуналних и комуникационих услуга,
у износу 387,00 КМ,
613200-Трошкови енергије, на позицију:
613400-Набавка материјала, у износу 2.708,00 КМ,
613200-Трошкови енергије, на позицију:
613500-Трошкови за гориво, у износу 1.773,00 КМ,
613200-Трошкови енергије, на позицију:
613600-Закуп имовине и опреме, у износу 387,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава се одобрава да би се
укалкулисали увећани трошкови на наведеним
позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-203/10
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 31.12.2010. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 11. Одлуке о извршењу
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буџета општине Зворник за 2010. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 17/09,), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2010.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности, са позиције:
614200-Средства
фонда
за
трећерођено
и
четврторођено дијете, на позиције:
614200-Средства за партиципацију превоза ученика, у
износу 225,00 КМ;
614300-Средства за финансирање Буџета за младе, у
износу 131,00 КМ,
614300-Средства
за
финансирање
спортских
организација, у износу 344,00 КМ,
614200-Средства за партиципацију непотпуних линија,
на позиције:
614300-Средства
за
финансирање
спортских
организација, у износу 280,00 КМ,
614300-Средства
за
финансирање
културних
манифестација у износу 3.570,00 КМ,
615200-Средства за санацију школских објеката, на
позиције:
614300-Средства
за
финансирање
културних
манифестација, у износу 1.390,00 КМ,
614500-Средства за развој пољопривреде, у износу
984,00 КМ,
614400-Средства за Дом омладине, на позицију:
614500-Средства за развој пољопривреде, у износу
2.000,00 КМ,
821200-Средства за градњу основних школа и
фискултурних сала, на позицију:
821200-Изградња Дома омладине у Зворнику, у износу
1.339,00 КМ
Реалокација новчаних средстава се одобрава да би се
укалкулисали увећани трошкови на наведеним
позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-202/10
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 31.12.2010. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2010. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 17/09,), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке јединице
01190400-Дјечији вртић "Наша радост", са позиције:
611100-Нето плате, на позицију:
611100-Доприноси на плате, у износу 932,00 КМ,
611100-Порези на плате, на позицију:
611100-Доприноси на плате, у износу 69,00 КМ,
611100-Порези на плате, на позицију:
611200-Накнаде трошкова запослених, у износу 98,00
КМ,
613900-Уговорене услуге, на позицију:
613400-Набавка материјала, у износу 600,00 КМ,
821600-Реконструкција и инвестиционо одржавање, на
позицију:
821300-Набавка опреме, у износу 327,00 КМ,
611200-Накнаде трошкова запослених, на позицију:
611100-Нето плате, у износу 3.100,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава се одобрава да би се
укалкулисали увећани трошкови на наведеним
позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-204/10
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 31.12.2010. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2010. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 17/09,), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2010.годину у оквиру
Потрошачке
јединице
01190140-Одјељење
за
финансије, са позиције:
614200-Средства за сахране незбринутих лица, на
позицију:
613900-Накнаде предсједницима Мјесних заједница, у
износу 1.000,00 КМ,
616300-Камате на дугорочне кредите из 2010. године на
позицију:
613900-Накнаде предсједницима Мјесних заједница, у
износу 200,00 КМ,
616300-Камате на дугорочне кредите из 2010. године на
позицију:
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616300-Камата на дугорочни кредит за водовод
"Брањево", у износу 4,00 КМ.
611200-Накнаде трошкова запослених, на позицију:
611100-Нето плате, у износу 25.637,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава се одобрава да би се
укалкулисали увећани трошкови на наведеним
позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-209/10
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 31.12.2010. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2010. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 17/09,), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2010.годину у оквиру
Потрошачке јединице 01190120-Кабинет Начелника
општине, са позиције:
614800-Буџетска резерва у износу 7.521,00 КМ на
позиције:
613900-Уговорене услуге-репрезентација, у износу
5.689,00 КМ,
613900-Услуге медија и стратегија комуникације, у
износу 1.832,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава се одобрава да би се
укалкулисали увећани трошкови на наведеним
позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-211/10
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 31.12.2010. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2010. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 17/09,), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2010. годину у оквиру потрошачке јединице
08150062-Гимназија и ССШ "Петар Кочић", са позиције:
613400-Набавка материјала, на позицију:
613900-Уговорене услуге, у износу 150,00 КМ,
821600-Реконструкција и инвестиционо одржавање, на
позицију:
821300-Набавка опреме, у износу 978,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се измириле обавезе
добављачима за набавку канцеларијског материјала и
намјештаја за учионице, као и плаћање накнаде
физичком лицу за пуштање у рад и одржавање котлова
за гријање.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-4/11
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 19.01.2011. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ибановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2010. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 17/09,), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке јединице
08150063-Технички школски центар, са позиције:
612100-Порези и доприноси на остала лична примања,
на позицију:
611200-Накнаде трошкова запослених, у износу
3.139,00 КМ,
613300-Трошкови комуналних и комуникационих услуга,
на позицију:
613200-Трошкови енергије, у износу 9.490,00 КМ,
613700-Трошкови текућег одржавања, на позицију:
613400-Набавка материјала, у износу 1.183,00 КМ.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-2/04
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 18.02.2010. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
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На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Општинска управа Зворник – Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја ,
објављује

ОГЛАС
Административна служба општине Зворник –
Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја на основу свог рјешења број: 05-373-21/04
од 22.02.2011. године, извршило је у регистру
Заједница етажних власника стамбених зграда у
регистарском листу број 21 упис промјене лица
овлашћеног
за
заступање Заједнице етажних
власника зграде «B-6» која се налази у Улици Браће
Југовића у Зворнику, на тај начин што ће досадашњем
предсједнику Скупштине Васи Павловићу престати
право представљања заједнице а предсједнику
Управног одбора Бурњаковић Раду , престати право
заступања Заједнице етажних власника зграде «Б-6»
Зворник.
У будућем раду , Заједницу етажних власника зграде
«Б-6» Зворник, ће
представљати предсједник
Скупштине Радосав Перић а заступати предсједник
Управног одбора Ратко Таборин.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 05-373-21/11
НАЧЕЛНИК OДЈЕЉЕЊА
Датум: 22.02.2011. године
ЗА СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Петар Максимовић, с.р.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Општинска управа Зворник – Одјељење за стамбенокомуналне послове, о б ј а в љ у ј е

ОГЛАС
Административна служба општине Зворник –
Одјељење за стамбено-комуналне послове на основу
свог рјешења број: 05-373-11/04 од 07.03.2011. године,
извршило је у регистру Заједница етажних власника
стамбених зграда у регистарском листу број 11
упис промјене лица овлашћеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде
''Дрина'' која се
налази у Улици Браће Југовића бб у Зворнику, на тај
начин што ће досадашњем Предсједнику Скупштине
Савиновић Слађану престати право представљања
заједнице.
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У будућем раду , Заједницу етажних власника зграде
''Дрина'' Зворник, ће
представљати предсједник
Скупштине Томић Милан.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 05-373-11/04
НАЧЕЛНИК OДЈЕЉЕЊА
ЗА СТАМБЕНО
Датум: 07.03.2011. године
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Петар Максимовић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
СТРАНА
1. Одлука о коришћењу средстава буџетске резерве
1
Одлука о овлашћењу Мурадиф Селимовић и Горан Писић за подношење захтјева за приступ
2.
2
информацијама евиденције регистара новчаних казни
3. Одлука о примопредаји основних средстава и опреме ЈУ Дјечији дом Кисељак
2
4. Одлука о укидању права на бесплатне бонове за све запослене у Административној служби
2
5. Одлука о забрани кориштења службених возила буџетским корисницима
3
6. Одлука о измјени и допуни Одлуке број: 02-022-41/11 од 22.02.2001.године
3
7. Одлука о овлашћењу Јурошевић Рајка
3
8. Правилник о коришћењу фиксних телефона
3
Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
9.
6
Административне службе општине Зворник
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
10.
7
стањем имовине и обавеза општине Зворник
Упутство о примјени одлуке о успостави регистра и правилника о раду регистра административних
11.
13
поступака општине Зворник
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Услуге одржавања јавне хигијене у граду Зворнику
12.
13
и приградским насељима у 2011.години
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Набавка штампаног материјала и услуге коричења
13.
14
за потребе општине Зворник у 2011.години“
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Сервис и одржавање аутомобила
14.
14
Административне службе општине Зворник у 2011.години“
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Сервис и оправка копир апарата и компјутерске
15.
15
опреме за потребе општине Зворник у 2011.години“
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку''Набавка компјутерског материјала за потребе
16.
15
општине Зворник у 2011. години
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „ „Набавка канцеларијског материјала за потребе
17.
15
општине зворник у 2011.години“
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Набавка папира за потребе општине Зворник у
18.
16
2011.години“
Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора на пословима
19.
16
„Уређење платоа испред Касине“
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Набавка горива и мазива за потребе општине
20.
16
Зворник у 2011.години“
21. Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Енергетски прикључак водовод Јусићи“
17
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Изградња фискултурне дворане у склопу ОШ
22.
17
„Десанка Максимовић“ Челопек
23. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Наставак кзградње канализације у МЗ Брањево“
18
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Израда пројектне документације за реконструкцију
24.
18
и санацију стамбених јединица повратника на подручју општине Зворник“
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Набавка артикала за чајну кухињу за потребе
25.
18
општине Зворник за 2011.годину“
Рјешење о измјени рјешења о именовању Комисије за јавну набаку „Набавка артикала за чајну кухињу
26.
19
за потребе општине Зворник за 2011.годину“
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Набавка средстава за одржавање чистоће за
27.
19
потребе општине Зворник за 2011.годину“
Рјешење о измјени рјешења о именовању Комисије за јавну набаку „Набавка средстава за одржавање
28.
19
чистоће за потребе општине Зворник за 2011.годину“
Рјешење о именовању Пројект менаџера за сарадњу са донаторском организацијом „HILFSWERK“
29.
20
Аустрија
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Набавка опреме за фискултурну дворану у ОШ
30.
20
„Десанка Максимовић“ Челопек
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Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Израда главног пројекта за дјечији вртић у
Зворнику“
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку ''Радови на изградњи и прикључку дистрибутивне
гасне мреже за зграду ''Борачка'' у Зворнику
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку ''Радови на крпљењу улица у граду Зворнику' 02360-37/11
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку путничког возила (пасат или еквивалент)“ за
Административну службу општине Зворник 02-360-38/11
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку ''Санација пода спортског центра у Зворнику
оштећеног oд поплава''
Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Витомиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Стојановић Горану
Закључак о одобравању новчаних средстава Удружењу породица са проблемом стерилитета“ Бебе 1“
Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Удружењу грађана за помоћ особама са посебним
потребама „Солидарност“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ'' Дом омладине'' Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Гарић Даници
Закључак о одобравању новчаних средстава Бркић Шабанији
Закључак о одобравању новчаних средстава Зекић Саши
Закључак о одобравању новчаних средстава Стјепановић Милету
Закључак о одобравању новчаних средстава Јоксимовић Драшку
Закључак о одобравању новчаних средстава Хасановић Сулејману
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Љубинки
Закључак о одобравању новчаних средстава Османи Сувади
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовановић Новици
Закључак о одобравању новчаних средстава Митровић (Драгомир) Биљани
Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ ''Дом омладине'' Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Слободану
Закључак о одобравању новчаних средстава Михајловић Цветку
Закључак о одобравању новчаних средстава Шобо Предрагу
Закључак о одобравању новчаних средстава Удружењу грађана „Еко Футуре“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Дарку
Закључак о одобравању новчаних средстава Џинић Драгиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Пантелић Жељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Стојановић (Марко) Ратку
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовичић Јакову
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Томи
Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Ивану
Закључак о одобравању новчаних средстава Драгичевић Жарку
Закључак о одобравању новчаних средстава Махмутовић Хати
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Драгану
Закључак о одобравању новчаних средстава Мултимедијалном центру младих Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Гајић Милени
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђокић Миленку
Закључак о одобравању новчаних средстава Станојевић Вељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Дедић Алији
Закључак о одобравању новчаних средстава Мирковић Стоји
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Миодрагу
Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић Ковиљки
Закључак о одобравању новчаних средстава Голубовић Борису
Закључак о одобравању новчаних средстава Остојић Митру
Закључак о одобравању новчаних средстава Лакић Бошку
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Славку
Закључак о одобравању новчаних средстава Новаковић Бобану
Закључак о одобравању новчаних средстава Петровић Љубисаву
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Закључак о одобравању новчаних средстава Ћетковић Нади
Закључак о одобравању новчаних средстава Јекић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Верици
Закључак о одобравању новчаних средстава Вашек Дамиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Крстић Шахзи
Закључак о одобравању новчаних средстава Сликарској радионици „Палета“
Закључак о одобравању новчаних средстава Хамзић (Сафет) Смајлу
Закључак о одобравању новчаних средстава Др. Јовану Вукоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Удружењу ОО погинулих, заробљених и несталих
бораца Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава „ Европски покрет“ у БиХ
Закључак о одобравању новчаних средстава Гимназији и ССШ „Петар Кочић“Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Куљанин Рефији
Закључак о одобравању новчаних средстава Крајишник (Миодраг) Милисаву
Закључак о одобравању новчаних средстава Костић (Стево) Данету
Закључак о одобравању новчаних средстава Адемовић Самелу
Закључак о одобравању новчаних средстава Удружењу за обнову и развој Козлучке регије
Закључак о одобравању новчаних средстава Кулишић (Данила) Данилу
Закључак о одобравању новчаних средстава Бошковић Жељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић (Иво) Драгани
Закључак о одобравању новчаних средстава Шахбеговић Сејдини
Закључак о одобравању новчаних средстава Благојевић Радету
Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Периши
Закључак о одобравању новчаних средстава Марић Сави
Закључак о одобравању новчаних средстава Ждрало Радмили
Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Цвијети
Закључак о одобравању новчаних средстава Петровић Сави
Закључак о одобравању новчаних средстава Глишић Војиславу
Закључак о одобравању новчаних средстава Васиљевић Сретену
Закључак о одобравању новчаних средстава Хоџић Незири
Закључак о одобравању новчаних средстава Сикимић Бранки
Закључак о одобравању новчаних средстава Векић Драгомиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовичић Драгани
Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Милани
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Милу
Закључак о одобравању новчаних средстава Станишић Драгану
Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Миодрагу
Закључак о одобравању новчаних средстава Деспотовић Александру
Закључак о одобравању новчаних средстава Бошковић Милици
Закључак о одобравању новчаних средстава Мијић Милени
Закључак о одобравању новчаних средстава Зекић Радиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Ћирковић Бојану
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Миланки
Закључак о одобравању новчаних средстава Јекић Драгици
Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић Зорици
Закључак о одобравању новчаних средстава Ћуповић Драгани
Закључак о одобравању новчаних средстава Видаковић Анђелку
Закључак о одобравању новчаних средстава Готовац Лазару
Закључак о одобравању новчаних средстава Грабовица Ради
Закључак о одобравању новчаних средстава Живановић Катарини
Закључак о одобравању новчаних средстава за санацију штете Муратовић Халиму
Закључак о одобравању новчаних средстава за санацију штете Николић Раји
Закључак о одобравању новчаних средстава за санацију штете Капетановић Харизу
Закључак о одобравању новчаних средстава за санацију штете Обрадовић Жарку
Закључак о одобравању новчаних средстава за санацију штете Миловановић (Цвјетко) Миладину
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке
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јединице 01190170-Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке
135.
јединице 01190180-Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2010.годину у оквир потрошачке
136.
јединице 01190110- Стручна служба Скупштине општине

50
50

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке
1.
јединице 01190170
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке
2.
јединице 01190180
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке
3.
јединице 01190130
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке
4.
јединице 01190150
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке
5.
јединице 01190400
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке
6.
јединице 01190140
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке
7.
јединице 01190110
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке
8.
јединице 01190120
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке
9.
јединице 08150062
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2010.годину у оквиру потрошачке
10.
јединице 08150063

СТРАНА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Оглас о извршеном упису промјене лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника
1.
зграде „Б-6“
Оглас о извршеном упису промјене лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника
2.
зграде „Дрина“.
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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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