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На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'',број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 26.
и 43. Статута Општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'',број:3/10, 14/12 и
3/13), Скупштина општине Зворник на 11.редовној
сједници одржаној 10. априла 2014.године,донијела ј е

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
Недим Чивић разрјешен је функције предсједника
Скупштине општине Зворник.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-27/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Марко Ристановић,c.p.
На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'',број:101/04,42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 26. и
43. Статута Општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'',број:3/10, 14/12 и
3/13), Скупштина општине Зворник на 11.редовној
сједници одржаној 10. априла 2014.године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
Мерсад Мехмедовић из Зворника, изабран је за
предсједника Скупштине општине Зворник, на период
трајања мандата скупштине.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-28/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Марко Ристановић,c.p.
На основу члана 5. и члана 31. Закона о буџетском
систему Републике Српске ("Службени гласник РС"
број: 121/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС" број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13), члана 26. и 43. Статута општине Зворник–
Пречишћени текст ("Службени гласник општине
Зворник"- број: 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној дана 10.априла
2014.године д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Скупштина општине Зворник усваја Нацрт ребаланса
буџета општине Зворник за 2014. годину у износу од
18.437.590,00 КМ.
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Члан 2.
Задужује се Начелник општине и Одјељење за
финансије да спроведе јавну расправу о Нацрту
ребаланса буџета и да Приједлог ребаланса буџета
упути Скупштини општине на усвајање.
Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је Нацрт ребаланса буџета
општине Зворник за 2014. годину.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-32/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 6 Закона гробљима и погребној
дјелатности (''Службени гласник Републике Српске''
број:31/13,6/14), члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26.и 43.
Статута општине
Зворник, (''Службени гласник
општине Зворник'' број: 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној дана 10.априла
2014. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК

17. април 2014.

Гробље у употреби сматра се земљиште из претходног
става које се користи за сахрањивање.
II – ИЗГРАДЊА, УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА
Члан 3.
Изградња и одржавање гробља врши се у складу са
просторно планском документацијом.
Гробље које се формира мора имати пројектну
документацију.
Скупштина општине донијеће одлуку о затварању
гробља када утврди да на гробљу нема више
могућности за оснивање нових гробних мјеста.
Члан 4.
У гробљу се може изградити мртвачница, објекти за
спаљивање посмртних остатака ,просторија за вршење
посмртних обреда, објекти за вршење вјерских обреда,
санитарни објекти и хигијенско – техничка опрема
потребна за сахрањивање, као и за уређивање,
односно одржавање гробља,пратеће услуге продаје и
слично.
Члан 5.
На новоформираном градском гробљу у Каракају мора
бити извршена парцелација( обиљежена гробна мјеста
, гробни редови и гробна поља) и бити урађене главне
стазе и прилазне стазе за обје стране старог гробља
ако има техничких могућности.
Члан 6.

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови изградње гробаља ,
гробница и надгробних споменика, начин управљања ,
уређивања и одржавања гробља,кремирање посмртних
остатака,начин формирања цијена и продаја гробних
мјеста , плаћање трошкова одржавања гробља,пренос
посмртних остатака до гробља и сахрањивање.
Члан 2.
Погребна дјелатност је комунална дјелатност која
обухвата одржавање гробаља и крематоријума,
пружање погребних услуга и обављање свих послова у
вези са сахраном умрлих,њихов пренос,спровођење
церемоније сахране умрлих, односно кремирања,
уређивање и одржавање гробова и гробних мјеста.
Гробљем, у смислу ове Одлуке, сматра се земљиште
које Скупштина општине одреди за сахрањивање, као и
објекти и опрема који су изграђени на гробљу и служе
за сахрањивање и кориштење гробља.

Гробљем управља привредно друштво , вјерска
заједница , мјесна заједница или удружење грађана
коме општина пренесе право управљања гробљем ( у
даљем тексту :управа гробља).
Управа гробља врши продају гробних мјеста .
Гробна мјеста на градском гробљу у Каракају могу се
продавати као уређена или неуређена.
Уређено гробно мјесто подразумјева ископ гробова,
бетонирање гробних мјеста у прописаним димензијама
и бетонирање стаза између гробних мјеста и редова.
Цијену гробних мјеста одређује управа гробља, на коју
Начелник општине даје сагласност.
Одредбе предходних ставова овог члана не односе се
на гробља у власништву вјерских заједница.
Члан 7.
Управа гробља врши одржавање гробља које се састоји
из сљедећих радњи:
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- чишћење гробља и одвожење отпадака, старих
вијенаца , покошене траве, сувишне земље, остатака
након извођења радова и др.
- редовно кошење траве на слободним површинама и
прилазним стазама,
- редовно орезивање дрвећа, као и одржавање цвијећа
и другог растиња изван гробних мјеста,
- чишћење и одржавање објеката на гробљу (ограде,
прилазни путеви , стазе , инсталције и др.),
- уклањање вијенаца по истеку рока од 40 дана након
сахране,
- одржавање и уређивање гробова на захтјев породице
умрлог или других лица, уз накнаду,
- уклањање посуђа са цвијећем које су полупане и
оштећене,
- друге послове у складу са овом Одлуком.
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Члан 11.
На гроб се поставља надгробни знак или надгробни
споменик.
Висина надгробног споменика заједно са постољем
може износити до 2,00 м а ширина највише до ширине
гроба или ширине спојених гробова, односно ширине
изграђене и урађене гробнице.
Одобрење за постављање или уклањање надгробног
споменика, односно замјену надгробног споменика или
знака даје управа гробља.
Оштећене или старе дијелове надгробних споменика
или дијелове гробнице чији су власници непознати
поправити ће или уклонити управа гробља.
Члан 12.
Управа гробља дозволиће уклањање надгробног
споменика ако се ради о побољшању, поправци или
замјени за други споменик бољег квалитета.

Власник гробног мјеста дужан је да управи гробља
плаћа годишњу накнаду за одржавање и уређивање
гробља (заједничких дијелова гробља).

На гробљу се могу градити гробнице.

Висину накнаде одређује Управа гробља , на коју
сагласност даје Начелник општине.

Ширина гробнице IV реда може износити највише 1,50
м, дубина 3,20 м а дужина 2,80 м.

Члан 8.

У породичну гробницу сахрањује се више ближих
сродника који су умрли истовремено, односно од истог
узрока (саобраћајне и друге несреће, елементарне
непогоде, епидемије и сл.).

Радове у гробљу могу изводити предузетник или
привредно друштво регистровано за ту врсту
дјелатности, на основу одобрења управе гробља.
Члан 9.
Дужина појединачног гробног мјеста (гроба) може бити
до 2,40 м, а ширина до 1,00 м, (вањске ивице бетонске
ограде) . Дубина гроба од површине земље износи
најмање 1,60 метара.
Ширина стазе између редова мора бити 1,00 м.
Размак између гробова мора бити до 0,5 м.
Члан 10.
Гробови се могу спајати ради постављања надгробних
споменика, односно изградње породичне гробнице.
Дужина породичног гробног мјеста (за два гробна
мјеста износи 2,40 м, а ширина 2,00 м. Размак између
гробница мора бити 0,50 м. Ширина стазе између
редова мора бити 1,00 метар.
Одобрење за изградњу гробнице из претходног става
даје управа гробља.

Члан 13.

Члан 14.
Посмртни остаци умрлог могу се спалити ако је умрли
за живота то одредио.
Спаљивање посмртних остатака врши се у објектима
који служе за спаљивање посмртних остатака
(крематоријум).
Спаљивање посмртних остатака може се вршити у
случају, ако је овлаштени љекар утврдио да је смрт
била природна и уколико не постоји захтјев надлежног
органа , да се спаљивање не изврши.
Посмртни остаци лица које није умрло природном
смрћу могу се спалити само по одобрењу органа
надлежног за покретање или вођење кривичног
поступка.
Члан 15.
Смјештај или расипање пепела спаљених посмртних
остатака врши се на одређена мјеста, која одреди
Скупштина општине.
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Пепео спаљених посмртних остатака може бити
стављен у урну и смјештен у колумбариј или розаријум,
или расут на зато одређено мјесто у гробљу (врт
сјећања).
Поступак са пепелом спаљених посмртних остатака
одређује се према жељи коју је за живота умрли
изјавио, односно према жељи лица које се стара о
сахрани ако се умрли за живота није о томе изјаснио.
Члан 16.
Радове на изградњи и уређивању гробница на
градском гробљу у Каракају, као и на осталим
гробљима на подручју општине могу вршити
предузетник или привредна друштва овлашћена за
обављање те дјелатности.
Одобрење за вршење радова из предходног става даје
управа гробља.
Радове на гробљу могу вршити у времену од 7 – 14
часова сваким даном.
Члан 17.
Купљено гробно мјесто може се ставити у промет у
складу са законом.
Члан 18.
Управа гробља може забранити даље сахрањивање у
породичну гробницу ако гробница није урађена или се
уредно не одржава, само ако је претходно писмено
опоменула лице које је дужно да се стара о одржавању
гробнице и дала му одређен рок за отклањање
недостатака.
Члан 19.
Садржај натписа на надгорбном споменику мора бити у
складу са пијететом према умрлом.
Поред личних података умрлог и имена ожалошћених
натпис може да садржи и неки други пригодан текст,
цртеж или орнамент.
На спомен обиљежју забрањено је стављати натпис:
Којим се отпужују или вређају жива или мртва лица,
Који је у грубом нескладу са пијететом и достојанством
гробља и моралним начелима,
3. Који је у супротности са позитивним
прописима и мјесним обичајима.
Орган управе ће рјешењем наложити уклањање или
преиначавање забрањеног натписа у одређеном року.
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Члан 20.
О изгледу и одржавању гробова старају се сродници
умрлих и друга заинтересована лица према мјесним
обичајима.
На гробовима се може његовати цвијеће или украсно
шибље, односно могу се постављати посуде са
цвијећем.
Управа гробља на захтјев сродника или других
заинтересованих лица може да уређује и одржава гроб
уз одговарајућу надокнаду.
Члан 21.
Уколико, приликом уређења гробља, постављања,
односно замјене надгробног знака или споменика,
изградње гробнице или извођење других радова, дође
до оштећења других гробова, споменика и гробница,
лице на чији захтјев су радови вршени дужно је
најкасније у року од 15 дана отклонити штету.
Ако лице из претходног става обавезу не изврши у
одређеном року обавезу ће извршити управа гробља на
његов трошак.
Члан 22.
Посмртни остаци до сахране у граду Зворнику, чувају
се у мртвачници или капели.
III – САХРАЊИВАЊЕ
Члан 23.
Сахрањивање умрлих врши се у гробљу у употреби,
односно у дијелу гробља у употреби, и не може се
вршити ван мјеста одређеног за гробље.
Изузетно кад постоје оправдани разлози сахрана се
може извршити и ван гробља у употреби, по одобрењу
надлежног органа за комуналне послове.
Члан 24.
Управа гробља у споразуму са породицом умрлог и
другим лицима које се стара о сахрани одређује
вријеме и начин сахрањивања.
Члан 25.
У исти гроб се на захтев сродника може сахранити
мајка са мртворођенчетом, ако је смрт наступила при
порођају или напосредно послије порођаја.
Члан 26.
Сахрана се може извршити послије утврђивања смрти
на начин одређен посебним прописом.
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Сахрана умрлог врши се најраније по истеку 24 часа од
момента смрти.

имају одобрење надлежног органа Општинске управе
Зворник.

Члан 27.

За отварање радњи погребне дјелатности и вршење
истих потребна је претходна сагласност надлежног
општинског органа за комуналне дјелатности.

Сахрањивање се врши у гробљу у употреби, а на начин
који је умрли за живота одредио.
Ако се умрли за живота није изјаснио у погледу начина
и мјеста сахрањивања, сахрањивање ће се вршити у
гробљу у употреби, а на начин који одреди лице које се
стара о сахрани.

Забрањено је излагање погребне опреме и других
предмета испред објекта погребних радњи.
Члан 34.

Посмртни остаци покопани ван гробља могу се
ископати и преместити у гробље у складу са законом.

Покопавање и затварање гробова врши управа гробља,
у складу са прописима о правном положају вјерских
заједница и мјесним обичајима.

Члан 28.

Члан 35.

Ископавање посмртних остатака и преношење умрлих
лица из гробља у друга гробља врши се по посебним
прописима уз претходно прибављањено одобрење од
надлежног органа Општинске управе Зворник и
санитарне инспекције.

На гробљу се могу вршити вјерски обреди у складу са
законом .

Члан 29.

О сахрани се стара и сноси трошкове сахране лице које
је према одговарајућим прописима било дужно да
умрлог за живота издржава, односно да се о њему
стара или лица која су по одговарајућим прописима
дужни да се о томе старају.

Опремање умрлог врши се према мјесним обичајима.
Сахрањивање и опремање лица умрлих од заразних
болести врши се у складу са посебним прописима, које
одређује Општинска управа Зворник - санитарна
инспекција.
Члан 30.
На подручју општине Зворник управа гробља дужна је,
најкасније 2 часа након захтјева заинтересованих
лица, извршити превоз умрлих лица у мртвачницу.
Члан 31.
Превоз умрлих лица на подручју општине и града
Зворника може вршити само предузетник или
привредно друштво, које посједује одобрење надлежног
органа
Општинске
управе
Зворник,
са
специјализованим возилом намјењеним за те сврхе.
Члан 32.
Посмртна поворка може се образовати само на гробљу.
Изузетно, посмртна поворка може се образовати и ван
гробља на основу претходно прибављеног одобрења
од Министарства унутрашњих послова, станице јавне
безбједности Зворник.
Члан 33.
Погребну дјелатност на подручју општине Зворник могу
да врше само предузетник или привредно друштво које

IV – НАКНАДЕ И ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА ГРОБЉЕМ
Члан 36.

Ако не постоји лице из претходног става или оно није у
могућности да обезбиједи сахрањивање, сахрањивање
ће извршити управа гробља у насељу гдје је лице
умрло, односно гдје су посмртни остаци нађени.
Уколико не постоји управа из претходног става, сахрану
ће обезбиједити Општинска управе Зворник.
Ако се не може утврдити последње пребивалиште
умрлог, трошкове сахране сноси општина на чијем
подручју је лице умрло односно на чијем подручју су
посмртни остаци нађени.
Члан 37.
Управа гробља одређује у споразуму са лицем које се
стара о сахрани мјеста, дан и час сахране.
Управа гробља дужна је да омогући сахрањивање
умрлих лица и врши послове сахране сваког дана
(радним даном, недјељом и у дане празника).
Члан 38.
Управа гробља дужна је да води гробишну евиденцију
о гробним мјестима и њиховим власницима.
Управа гробља води и регистар сахрањених лица .
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У књигу евиденције уписује се презиме, име оца име
сахрањеног, датум и мјесто рођења, датум и мјесто
смрти, датум и мјесто сахране, и правно или физичко
лице које сноси трошкове сахране.
На основу евиденције сахрањених управа гробља
издаје потврду о сахрани.
Члан 39.
Након пријаве о сахрани управа гробља дужна је
предузети све потребне мјере и радње да се сахрана
обави несметано и без застоја како то одговара
достојанству гробља и пијетету умрлог, а након
завршетка сахране гроб одмах затрпати.
V – ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ
Члан 40.
У складу са одредбама ове Одлуке, одржавање реда на
гробљу уређује се општим актом управе гробља.
Члан 41.
Посјетиоци гробља су дужни да се понашају како то
одговара достојанству гробља.
Члан 42.
Изгубљене, односно заборављене ствари које се нађу
на гробљу морају се одмах предати управи гробља о
чему се одмах сачињава записник.
Члан 43.
Управа гробља је дужна да гробље огради неопходном
оградом, и обезбеде одговарајућу улазну капију у
гробље, прилазни пут до гробља, чистоћу и уредност
гробља, стазе у гробљу од чврстог материјала, као и
заштиту и ред на гробљу.
Члан 44.
На гробљу се забрањује:
1.Прескакање ограда, прелажење преко гробних
мјеста гробница, цвијетних површина и сл.
2. Кидање и ломљење цвијећа, украсног шибља
и дрвећа,
3. Изазивање буке и галаме,
4. Доводити и пуштати животиње и живину,
5. Прање гробова, бацање сувог и увелог
лишћа, вијенаца траве и другог отпадног материјала
ван одређеног мјеста,

17. април 2014.

7. Вршити било какве радове без одобрења
управе гробља,
8. Узимање са гробова садница, цвијећа,
зеленила и других предмета у циљу изношења или
преношења на друге гробове и гробнице,
9. Продаја било какве робе на гробљу, сем оне
која служи у сврху сахране,
10. Оштећења објеката који служе за
одржавање и употребу гробља или за потребе вјерских
обреда,
11. Оштећење или скрњављење гробља и
гробница на било који начин,
12. Постављање монтажних
објеката поред или изнад гробова,

или

чврстих

Члан 45.
У току вршења занатских и услужних дјелатности на
гробљу, поред придржавања постојећих прописа,
извођач радова мора поступати по следећим
одредбама:
1. Радове обављати само по одобрењу управе
гробља,
2. Радове не изводити у одређене дане или
одређено доба дана у које је забрањено извођење
таквих радова на гробљу или појединим дијеловима
гробља,
3. Изводити радове тако да се до највеће мјере
очува мир и достојанство гробља,
4. Грађевински материјал (пијесак, шљунак,
креч, цемент , даска, жељезо и др.) држати само за
најкраће дозвољено вријеме које је неопходно за
извршење радова, а у случају прекида радова или
завршетка истих радилишта одмах довести у
првобитно стање.
5. Користити за превоз потребног материјала
само оне стазе и саобраћајнице чијим се кориштењем
неће нанети штета гробовима, гробницама и др.
6. Предузимати све потребне мјере да се одржи
ред на гробљу.
Ако се приликом извођења радова пронађу дијелови
ковчега, кости и сл. одмах закопати на истом мјесту.
Ако се приликом извођења радова пронађу предмети
од вриједности предаће се одмах управи гробља.

6. Вожња и паркирање моторних возила,
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Члан 46.
Извођачу радова на гробљу, који се не придржава
одредби предходног члана или других одредби ове
одлуке као и осталих прописа у овој области, лице
које управља гробљем забраниће извођења тих
радова.
Члан 47.
Управа гробља обезбедиће довољан број контејнера за
депоновање старих вијенаца, увелог цвијећа, покошене
траве и другог отпадног материјала.
Управа гробља редовно ће вршити пражњење
контејнера, и отпадни материјал депоновати на
одговарајућу депонију смећа.

17. април 2014.

9. Ако не изврши покопавање и затварање
гробова (члан 34),
10. Ако се не придржава прописаног цјеновника
услуга на коју су добили сагласност надлежног органа
Општинске управе Зворник (члан 6 и 7),
11. Ако не омогући сахрањивање сваког дана
(члан 37),
12. Ако не води књигу евиденције сахрањених
или не изда потврду о сахрани (члан 38),
13. Ако не предузме све потребне мјере и
радње да се сахрана обави неометано и без застоја
(члан 39),

Члан 48.

14. Ако не донесе одлуку о одржавању реда на
гробљу (члан 40),

Објектима који се налазе у гробљу, а служе искључиво
за вршење вјерских обреда управља вјерска заједница
којој припадају ти објекти.

15. Ако не изврши ограђивање гробља,
постављање одговарајуће капије на улазу гробља као и
других радњи предвиђене чланом 43,

VI – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

16. Ако извођач радова не забрани извођење
радова који су у супротности са чланом 45,

Члан 47.
Новчаном казном од 500,00 до 1.500,00 КМ казниће се
за прекршај предузеће управа гробља или друго правно
лице: које се бави погребном дјелатности:
1. Ако при изградњи гробља не прибави
одговарајућу пројектну документацију (члан 3),
2. Ако не изврши изградњу прилазних стаза и
парцелације по редовима у гробљу(члан5.),

17. Ако не обезбеди довољан број контејнера и
не врши њихово редовно пражњење (члан 47),
18. Ако врши радње супротно члану 33.
За прекршај из овог члана казниће се одговорно лице у
привредном друштвуи, мјесној заједници или вјерској
заједници, новчаном казном, 100,00 до 300,00 КМ.
Члан 48.

3. Aко не врши уређење и одржавање гробља
(члан 7.),

Новчаном казном од 150,00 до 450,00 КМ казниће се за
прекршај физичко лице:

4. Ако се не придржава прописаних димензија
гроба, ширине стазе и размака између гробова,
гробница (члан 8 и 9),

1. Ако гроб, гробницу, и надгробни споменик
подигне мимо прописаних димензија (члан 9,10,11 и
13),

5. Ако не изда одобрење за постављање,
уклањање или замјену надгробног споменика или знака
(члан 11),

2. Ако изврши спаљивање посмртних остатака у
случају ако је овлаштени љекар утврдио да је смрт
била природна, а постоји захтјев надлежних органа да
се спаљивање не изврши (члан 14 став 3),

6. Ако изда одобрење за изградњу гробнице
већих димензија од прописаних (члан 13),
7. Ако изврши сахрањивање ван гробља у
употреби (члан 23),
8.Ако врши превоз посмртних остатака на
подручју општине, а не поседује одобрење од
надлежног органа Општинске управе Зворник или
превоз врши неодговарајућим возилом(члан 31.),

3. Ако изврши спаљивање посмртних остатака
лица које није умрло природном смрћу без одобрења
надлежног јавног тужиоца (члан 14. став 4.),
4. Ако не поступи са пепелом спаљених
посмртних остатака према жељи који је умрли за
живота изјавио и урну са пепелом спољних посмртних
остатака не смести у колумбериј или розаријум или
пепео спаљених посмртних остатака не распе на зато
одређена мјеста у гробљу (члан 15),
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5. Ако се непридржава временског периода за
извођење радова на гробљу (члан 16),
6. Ако не усклади садржај натписа на
надгробном знаку, односно надгробном споменику
(члан 19. тачка 1.2. и 3.),

17. април 2014.

16. Ако врши радње супротно члану 32,
17. Ако врши било коју забрањену радњу из
члана 44,
18. Ако при извођењу радова поступи противно
било којој радњи из члана 45.

7. Ако гробне и надгробне знаке, споменике и
гробнице не одржава у уредном и чистом стању (члан
20.),

VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

8. Ако приликом изградње споменика или
гробнице не доводе у првобитно стање оштећене
околне гробове, споменике и гробнице (члан 21),

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши комунална
полиција изузев члана 25, 26, 27, 28, 29 и 30 , гдје
надзор врши санитарна инспекција.

9. Ако у градском насељу посмртне остатке до
сахране не чува у мртвачници, односно капели (члан
22),

Члан 50.

10. Ако изврши сахрањивање ван гробља у
употреби (члан 23),
11. Ако не изврши пријављивање смртног
случаја надлежном органу Општинске управе Зворниксанитарној инспекцији, лицу које управља гробљем
(члан 24.),
12. Ако се не придржава одредби члана 26 и 28,
13. Ако врши ископавање и пренос посмртних
остатака без одобрења санитарне инспекције (члан 28),
14. Ако врши превоз посмртних остатака, а
непосједује
одобрење
надлежног
органа
Административне службе општине Зворник (члан 31),
15. Ако се не стара о сахрани (члан 36),

Члан 49.

Градско гробље у Каракају има статус јавног гробља.
Градско гробље у Каракају даје се на привремено
управљање и одржавање АД «Водовод и комуналије»
Зворник на период од двије године.
Након истека рока из става 1. преиспитаће се рад АД
«Водовод и комуналије» Зворник у погледу управљања
и одржавања гробља и придржавања одредаба ове
одлуке.
Члан 51.
Лице које управља гробљем донијеће програм уређења
гробља у року од шест мјесеци до годину дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 52.
Саставни дио ове одлуке је списак гробаља на подручју
општине Зворник.
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Православна гробља:
РЕДНИ
БРОЈ
1.

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
Центар, Ново Насеље , Српска
Варош, Каракај Улице, Економија

2.

БР.
ГРОБЉА
1
7

Пилица
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Локањ
Брањево
Доњи Шепак
Роћевић
Пађине
Трновица
Јасеница
Кисељак
Скочић

12.
13.

Козлук

14.
15.

Андровићи

Малешић

4
1
1
3
1
1
2
4
5
1
5
1
6

Табанци
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Тршић
Ораовац
Горњи Грбавци
Средње Снагово
Дрињача

3
2
3
2
3
7

Ђевање
22.

Зелиње

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Лијешањ
Јардан
Шћемлија
Цер
Бошковићи

29.
30.
31.
32.
33.

Петковци
Ристићи
Китовнице
Горња Каменица
Челопек

Шетићи

4
1
2
1
1
2
4
3
3
1
1
1

НАЗИВ

НАПОМЕНА

Градско гробље Каракај
Пиличко
Брањево
,
Јојић,Клајџићи,Рудине,Пећине,Кос
а,Иванићи,
Маринковићи,Ђојићи,
Градац,
Маснице
Централно гробље
Булешић
Пецка,Врела,Бараковина
Пађинско гробље
Средња Трновица
Торине,Црквине
Савићи,
Милићевићи
,
Стевићи,Равне њиве
Ријићи, Милићи,Радићи Угљари и
Буложани
Централно гробље
Пантићи, Видовићи, Томићи,
Ристановићи, Убјенац
Убјенац
Крижевина, Паљика,Ђурино брдо,
Прибој
Колибарско
гробље,
Симићи
Живковина,
Шљункара,
Овчаревац
Гуштери, Марковићи
Катићи, Ћирилово брдо, Јокићи
Глигоровићи, Јасиковци
Игриште, Крстача, Црквине
Градина, Крушик, Ново село,
Мала Каменица, Веоча, два у
Доњем Ђевању
Чаир-Караула,
Миладиновића
гробље, Бријест, Лакићи
Централно гробље
Јардан, Михаиловићи
Централно гробље
Радићи
Рашина њива и Пријека њива
Спасојевићи,Стевановићи,Јокићи,
Томићи
Стевићи,Бујићи и Брдо
Ристићи,Стевићи и Марковићи
Ивановићи
Централно гробље
Ковачевац
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Бошњачка гробља:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

БР.
МЕЗАРЈА

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
Цер
Челопек
Дивич
Доња Каменица
Доњи Грбавци
Дрињача
Дуги Дио
Ђулићи
Глоди
Глумина
Горња Каменица
Горње Снагово
Горњи Шепак
Горњи Шетићи
Гуштери
Јошаница
Јусићи
Каракај
Клиса
Козлук
Крижевићи
Кучић Кула
Кула град
Липље
Ново Село
Ораовац
Ристићи
Самари
Скочић
Султановићи
Тршић

1
2
1
15
6
5
6
6
3
11
8
8
3
4
7
6
3
4
7
2
18
5
4
7
6
1
2
3
2
10
3

Зворник

3

НАЗИВ

НАПОМЕНА

Д.Казанбашча,Г.Казан
башча,Бајр-турбе
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Члан 53.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
Члан 54.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о гробљима и о гробној дјелатности на подручју
општине Зворник («Службени гласник општине
Зворник» број 7/09,5/11 и 5/13).
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-43/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
Ha основу члана 16, 134. и члана 135. Закона о спорту
(„Службени гласник Републике Српскеброј: 4/02, 66/03 и
73/08), члана 26. и 43. Статута општине Зворник пречишћен текст(„Службени гласник општине Зворник",
број: 3/10, 14/12 и 3/13), члана 52. и 101. Пословника
Скупштине општине - пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник", број: 3/11) и тачке V Одлуке
о критеријумима, начину и поступку расподјеле
буџетских средстава за финансирање спортских
организација општине Зворник („Службени гласник
општине Зворник", број: 3/06), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној дана 10.aприла 2014.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Утврђује се финансирање спортских организација из
Буџета општине Зворник за 2014. годину, и планирана у

17. април 2014.

износу од 390.000,00 KM, сходно члану V Одлуке о
критеријумима, начину и поступку расподјеле буџетских
средстава за финансирање спортских организација
општине Зворник врши расподјела у висини од 100,00%
од укупно планираних средстава.
Члан 2.
Спортске организације којe својим програмима
аплицирају за кориштење средстава из Буџета
Општине Зворник планираних за финансирање спорта,
поред осталих услова треба да испуњавају и следеће
Опште услове одређене Законом о спорту:
1. Да је извршена регистрација и упис спортске
организације у судски регистар код Основног суда,
2. Да је извршено усклађивање Статута и осталих
нормативних аката са одредбама Закона о спорту РС
за спортске организације регистроване прије ступања
на снагу наведеног закона о спорту,
3. Да је извршена пријава и регистрација спортске
организације у Пореској управи Републике Српске,
4. Да су код надлежног судског органа и
Министарства за породицу, омладину и спорт у Влади
РС у складу са Законом о спорту ажурно извршене
пријаве и овјере евентуалних измјена и допуна Статута
и промјена у именовању лица овлаштених за
заступање спортске организације,
5. Да спортска организација има годишњи план и
програм рада разматран и усвојен од надлежног органа
спортске организације,
6. Да се воде пословне књиге у складу са законским
прописима,
7. Остале услове у складу са Правилницима и
нормативним актима спортских савеза РС, БиХ и
међународних спортских асоцијација.
Члан 3.
Расподјељују се средства за финансирање спортских
организација у 2014. години у складу са поменутом
Одлуком о критеријумима и то како слиједи:
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1. ФУДБАЛ
Р.Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
УКУПНО

Назив клуба
ФК Дрина - Зворник
ФК Напредак - Доњи Шепак
ФК Подриње - Тршић
ФК Српски Соко - Челопек
ФК Јединство - Роћевић
ОФК Трновица - Трновица
ФК Јардан - Јардан
ФК Будућност - Пилица
ФК Раднички - Каракај
ФК Табанци - Табанци
ФК Локањ - Локањ
ФК Јесеница - Јесеница
ФК Брањево - Брањево

2. КОШАРКА
Р.Бр.
Назив клуба
1
КК „Дрина Бирач" Зворник
2
КК „Дрина Зворник" Зворник
3
КК „Зворник баскет" Зворник
УКУПНО
3. ОДБОЈКА
Р.Бр.
Назив клуба
1
ОК Дрина - Зворник М/Ж
УКУПНО
4. РУКОМЕТ
Р.Бр.
Назив клуба
1
РК Дрина - Зворник
УКУПНО
5. БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ
Р.Бр.
Назив клуба
1
Џудо клуб „Српски Соко"
2
Теквондо клуб „Српски Соко"
3
Карате клуб „Српски Соко"
4
Карате клуб „Змај"
5
Карате клуб „Дрина"
6
Карате клуб „Сенсеи"
7
Ђуји Ђицу клуб „Јуниор" Зворник
8
Аикидо „Шихан" Зворник
9
Боксерски клуб „Дрина"
10
Клуб борилачких вјештина „Просвјетитељ
11
" Кик бокс клуб“Српски Соко“
УКУПНО

План 2014. година
84.000
35.000
10.000
5.000
10.000
10.000
5.000
5.000
20.000
5.000
10.000
5.000
5.000
209.000

План 2014. година

УКУПНО
84.000
35.000
10.000
5.000
10.000
10.000
5.000
5.000
20.000
5.000
10.000
5.000
5.000
209.000

10.000
10.000
0
20.000

УКУПНО
10.000
10.000
0
20.000

44.000
44.000

УКУПНО
44.000
44.000

40.000
40.000

УКУПНО
40.000
40.000

7.000
7.000
5.000
4.000
1.000
1.500
3.000
1.500
1.500
1.500
2.500
35.500

УКУПНО
7.000
7.000
5.000
4.000
1.000
1.500
3.000
1.500
1.500
1.500
2.500
35.500

План 2014. година

План 2014. година

План 2014. година

12

Број 03

Службени гласник општине Зворник

17. април 2014.

6. ОСТАЛИ СПОРТОВИ
Р.Бр.

1
2
3
4
5
6
7
8

Назив клуба

План 2014. година

Атлетски клуб „Српски Соко"
Шаховски клуб „Дрина" - Зворник
Рафтинг клуб „Еко Дрина" - Зворник
Кајак кану клуб „Дрина"
Тениски клуб „АС" Зворник
Тениски клуб „Видиковац“
Ауто мото клуб „Ехтрем“
Боди билдинг клуб „Српски Соко"
УКУПНО

7. МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Р.Бр.
Назив манифестације
1
Избор спортисте године
2
Рекреативно-спортски центар
УКУПНО
8. СПОРТСКА РЕЗЕРВА
Р.Бр.
Назив позиције
1
Спортска резерва
УКУПНО
9. УКУПНО
Р.Бр.
1
Фудбал
2
Кошарка
3
Одбојка
4
Рукомет
5
Борилачки спортови
6
Остали спортови
7
Манифестације
8
Спортска резерва
СВЕ УКУПНО 2014. година

УКУПНО

7.000
15.000
1.500
5.000
2.000
1.500
1.000
1.500
34.500

7.000
15.000
1.500
5.000
2.000
1.500
1.000
1.500
34.500

7.000
0
7.000

УКУПНО
7.000
0
7.000

План 2014. година

План 2014. година

УКУПНО
0
0

0
0

План - 2014. година
209.000
20.000
44.000
40.000
35.500
34.500
7.000
0
390.000
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Тренинзи спортских клубова су покривени посебном
буџетском позицијом, грант за Рекреативно спортски
центар.
Детаље о међусобним односима између спортског
клуба с једне стране и РСЦ Зворник с друге стране
регулисаће
именовани
међусобним
уговором.
Сагласност на уговор даје Начелник општине у складу
са одлуком о расподјели термина.
Спортски клубови који имају млађе категорије а
наплаћују чланарину(термине) не могу склопити уговор
о кориштењу термина из гранта за РСЦ.
Члан 5.
Расподјела средстава ће се у 2014. години вршити
равномјерно спортским организацијама, према
процентуалном пуњењу средстава у буџет општине за
текућу годину за чије праћење се задужује Одјељење
за финансије.
Члан 6.
Спортске организације немају потребе подносити
додатне захтјеве Комисији за спорт и културу за
издвајање средстава која су планирана за њихове
активности у 2014. години.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Зворник'', а примјењиваће се од 01.01.2014. године и
важиће за 2014. годину.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-38/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члaна. 30. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 6. и 7. Закона о
министарским, власиним и другим именовањима
Републике Српске (''Службени гласник Републике
Српске'',број:41/03), члана 19.Статута Центра за
социјални рад Зворник, број:01-131-87/08 од
19.8.2008.године и члана 26.и 43. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'',број:3/10,14/12 и 3/13), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној дана 10.априла 2014.
године, донијела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР
И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЗВОРНИК

17. април 2014.

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми
за избор и именовање директора Центра за социјални
рад општине Зворник.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног члана сматрају се степен образовања
,стручно знање, радно искуство као и други услови и
стандарди утврђени овом Одлуком.
Члан 2.
Кандидати за функцију из члана 1. Ове одлуке, поред
услова прописаних Законом о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске, морају
испуњавати и посебне критеријуме, утврђене овом
одлуком и Статутом Центра за социјални рад општине
Зворник.
1.
Критеријуми за именовање директора су:
Висока стручна спрема (дипломирани:социјални
радник,правник,психолог,педагог и економиста) или
виша стручна спрема (виша школа за социјалне
раднике, виша управна школа, виша дефектолошка
школа),
познавање дјелатности којом се бави правни
субјект,
најмање пет година радног искуства у струци,
успјешност у претходном раду,
посједовање руководних и организационих
способности
Члан 3.
Након ступања на снагу ове Одлуке Начелник општине
ће расписати конкурс за директора Центра за социјални
рад Зворник.
Члан 4.
Директора, на основу спроведеног јавног конкурса и
приједлога Комисије за избор, именује Скупштина
општине Зворник, у складу са критеријумима утврђеним
овом одлуком.
Комисију за избор именује Скупштина општине на
приједлог начелника општине, у складу са
критеријумима утврђеним овом одлуком.
Члан 5.
У Комисију за избор именоваће се лица која имају
професионално знање на истом или вишем нивоу за
који се спроводи поступак, те лица која су упозната са
одредбама Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана службеници Административне службе општине
Зворник, а друга два члана лица која посједују стручно
знање у наведеној области.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-39/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 22.Закона о стварним
правима (''Службени гласник Републике Српске''
број 124/08, 58/09 и 95/11) , члана 30.Закона о
локалној самоуправи ('' Службени гласник
Републике Српске'' број:101/04,42/05, 118/05 и
98/13) и члана 26.и 43.Статута општине Зворникпречишћен текст ('' Службени гласник општине
Зворник'' број 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 10.априла
2014.године доноси
OДЛУКУ
О КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ ГРОБЉА
У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КОЗЛУК
Члан 1.
Општина
Зворник
ће
од
Мулаибишевић
(Мехмед)Ибрахима извршити куповину земљишта
означеног као кп.бр.1771/3 Дуге Њиве воћњак 4.класе
површине 1249 м2 , уписана у пл.број 900 К.О Козлук
на име посједника Мулаибишевић (Мехмед) Ибрахим
са 1/1.
Члан 2.
Земљиште из члана 1.одлуке се купује за проширења
гробља у Мјесној заједници Козлук за цијену од
30.010,00 КМ (словима:тридесетхиљададесетконвертибилнихмарака)
Цијена из става 1. се састоји од накнаде за земљиште у
износу од 23.000,00 КМ и накнаде на име изградње
ограде између гробља и дворишта Мулаибишевић
Ибрахима у износу од 7.010,00 КМ.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да може закључити
уговор о куповини земљишта из члана 1. ове одлуке.
Уговором о куповини земљишта продавац
Мулаибишевић Ибрахим ће се обавезати да
изгради ограду између гобља и његовог дворишта
према предмјеру и предрачуну радова у износу
наведеном у предходном члану.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-40/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.

17. април 2014.

На основу члана 22.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08,
58/09 и 95/11) , члана 30.Закона о локалној самоуправи
('' Службени гласник Републике Српске'' број:101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26.и 43.Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 10.априла 2014.године
донијела је
OДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПОКЛОНА ЗЕМЉИШТА
У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЈАРДАН
Члан 1.
Општина Зворник од Илић (Димитрије) Тијане из Цера
прихвата на поклон земљиште означено као
кп.бр.1647/2 Усјелина њива 7.класе површине 544 м2
уписане у посједовни лист број 1214 КО Грбавци на име
посједника Илић ( Димитрије) Тијана са 1/1 .
Члан 2.
Земљиште из члана 1.одлуке се уступа на поклон за
проширење гробља у Мјесној заједници Јардан.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да може закључити
уговор о поклону земљишта из члана 1. ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-41/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 47. Закона о превозу у друмском
саобраћају РС („Службени гласник Републике Српске“,
број: 111/08, 50/10 и 12/13), члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 26. и 43.
Статута општине Зворник -пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник“, број: 3/10, 14/12 и 3/13),
Скупштина општине Зворник, на сједници одржаној
дана 10.априла 2014.године донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ
Члан 1
У Одлуци о такси превозу („Службени гласник општине
Зворник“, број 10/09), члан 3. став 1. мијења се и гласи:
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„За обављање такси превоза, такси превозник мора да
испуњава и услов да је власник најмање једног возила,
или да га користи по основу уговора о лизингу.
Путничко моторно возило за вршење такси превоза
може бити старости до 15 година“.
Члан 2.
У члану 8. став 1. мијења се и гласи:
„Рјешење о распореду на такси стајалиште у граду, које
је један од услова за добијање лиценце превозника,
издаје се на период од једне године и продужава се на
захтјев такси превозника. За продужење рјешења о
такси стајалишту таксиста је обавезан доставити
доказе о измирењу пореске обавезе по основу јавних
прихода, не старије од шест мјесеци.
Послије става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
„Таксистима који не продуже рјешење о такси
стајалишту у граду, покренуће се поступак за престанак
важења рјешења о такси стајалишту. Таксисти који
имају стајалиште изван града а не доставе доказе о
измирењу пореских обавеза из става 1. овог члана,
најкасније до 31. Маја покренуће се поступак за
престанак важења рјешења“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-42/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 61. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“ број: 3/10, 14/12 и 3/13)
Скупштина општине Зворник, на сједници одржаној
дана 10.априла 2014.године д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ДА СЕ ОПШТИНИ
ЗВОРНИК ДОДЈЕЛИ СТАТУС ГРАДА ЗВОРНИ
Члан 1.
Скупштина општине Зворник покреће иницијативу и
подноси захтјев да се општини Зворник додјели статус
града Зворник, с обзиром да испуњава услове и
критеријуме из члана 55. Закона о локалној
самоуправи.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке су подаци и информације који
оправдавају захтјев из претходног члана ове Одлуке.

17. април 2014.

Члан 3.
Задужује се Начелник општине Зворник да предузме
потребне мјере и радње из члана 2. Ове одлуке у циљу
обезбјеђења извршења ове одлуке.
Члан 4.
Ову одлуку путем надлежних министарстава доставити
Влади Републике Српске.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-43/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члaна. 30. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 3.став 3.Закона о јавном
окупљању
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:118/08) и члана 26. и 43. Статута општине
Зворник (''Службени гласник општине-пречишћен текст
Зворник'',број:3/10,14/12 и 3/13),Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној дана дана 10.априла
2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА ЗА ЈАВНА
ОКУПЉАЊА ГРАЂАНА У ГРАДУ ЗВОРНИКУ
Члан 1.
За јавна окупљања грађана (јавне скупове) одређују се
простори:
a) у улици Светог Саве испред Соколског дома на
локацији стадиона малих спортова у Зворнику,
б) у улици Светог Саве испред Централног спомен
обиљежја у Зворнику.
Надлежни орган у складу са природом јавног
окупљања одређује мјесто.
У изузетним случајевима, може се одобрити јавно
окупљање грађана и на другим просторима, изузев
простора наведених у члану 12. Закона о јавном
окупљању, под условима предвиђеним овим Законом.
Члан 2.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о одређивању простора за јавно окупљање
грађана у граду Зворнику број:01-022-57/10 од
29.04.2010.године (''Службени гласник општине
Зворник'',број:5/10).
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-44/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члaна. 30. и 148а. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 26. и
43.Статута општине Зворник (''Службени гласник
општине Зворник'', број 3/10, 14/12 и 3/13) и тачке 1.
Одлуке о формирању одбора за жалбе општине
Зворник (''Службени гласник општине Зворник', број
1/14), Скупштина општине Зворник на редовној
сједници, одржаној дана
10.априла 2014.године,
донијела је

О Д Л У К У
О НАКНАДИ ПРЕДСЈЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ЗВОРНИК
I
Овом одлуком утврђује се висина новчане накнаде
предсједнику и члановима Одбора за жалбе Општинске
управе Зворник , која им припада за обављене послове
из надлежности Одбора.
II
За обављени рад и послове из надлежности Одбора
предсједнику и члановима Одбора припада право на
новчану накнаду по једној сједници у нето износу како
слиједи:

17. април 2014.

На основу члана 3., 5. и 24. Закона о Систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07), члана 10. и 84. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 119/08), члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10, 14/12
и 3/13), Скупштина општине Зворник, на сједници
одржаној 10.априла 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ
УСТАНОВЕ У ЗВОРНИКУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању јавне предшколске васпитно
образовне установе у Зворнику број: 01-023-136/95 од
28.07.1995. године, Одлуке о измјенама и
и
допунама Одлуке о оснивању јавне предшколске
установе у Зворнику, број 01-022-227/07, Одлуке о
измјенама и
допунама Одлуке о оснивању јавне
предшколске установе у Зворнику, број 01-022-36/2012),
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 3/95, 3/07 и
5/12) и промјене назива јавне установе и промјене
адресе, врше се измјене и допуне, и то:
Члан 2. мијења се и гласи:
''Пуни назив васпитно образовне установе је: Јавна
предшколска васпитно образовна установа Дјечији
вртић ''Наша радост'' Зворник.
Скраћени назив васпитно образовне установе је:
ЈПВОУ Дјечији вртић ''Наша радост'' Зворник.

- предсједник..........................60,00 КМ

Сједиште Установе је у Зворнику. Адреса јавне
установе је: Зворник, улица Светог Саве број 29.''

- члан......................................50,00 КМ.

Члан 2.

III
Обрачун и исплату накнаде предсједнику и члановима
Одбора вршиће Одјељење за финансије, на основу ове
Одлуке и достављене евиденције о одржаним
сједницама Одбора.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-46/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-45/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
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На основу члана 30. а у вези са чланом 22.Закона о
локалној самоуправи ( '' Службени гласник РС''
број:10/04, 42/05, 118/05 ) и члана 26. Статута општине
Зворник-пречишћен текст ( ''Службени гласник општине
Зворник'' број : 3/10, 14/12, 3/13) Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 10.априла 2014. године,
донијела је

- заштита нивоа пољопривредне производње због
нестабилности цијена,

ПРОГРАМ
коришћења буџетских средстава за
унапређење пољопривредне производње у
општини Зворник за 2014. годину

- стварање услова за нова радна мјеста у
примарној производњи,

1.

УВОД

због уситњености производње,

- стварање сировинске основе за прехрамбену
индустрију и друго,
- стварање услова за самозапошљавње.

Овим програмом се дефинишу циљеви и уређују права
и поступак коришћења буџетских средстава
намјењених за подстицај и унапређење пољопривредне
производње на територији општине Зворник у
2014.години. Програмом се нарочито дефинишу: врсте
пољопривредне производње, општи и посебни услови
за остваривање права на новчане подстицаје, поступци
за њихово остваривање, висина и начин исплате
новчаних подстицаја, поступак утврђивања права,
органи надлежни за одлучивање и документација
потребна за остваривање подстицаја. Подршка
производњи и дохотку у области пољопривредне
производње се врши директним плаћањем подстицаја
кориснику који остварује право на следеће врсте
новчаних подстицаја:
- Тов стоке, производња млијека и узгој
приплодних јуница,
- Нови
засади
јабучастог,
коштичавог,
јагодичастог и језграстог воћа,
- Повртларство,
- Пчеларство,
- Подршка руралном развоју.
Посредни подстицаји за развој пољопривреде ће се
огледати у стручним предавањима, посјетама
сајмовима, презентацијама и додјелом признања и
награда
најуспјешнијим
пољопривредним
произвођачима са подручја општине Зворник.
Oсновни циљ овог програма је унапређење
пољопривредне производње на подручју општине као и
други специфични циљеви који из њега произилазе:
- оријентација пољопривредних произвођача ка
робној производњи,
увођење
савремених
пољопривредним производњама,

- остваривање подстицаја пољопривредницима
који не могу остварити подстицаје Министрства,

технологија

у

- охрабривање пољопривредника за интезивирање
производње,
- повећање нивоа пољопривредне производње и
бруто производа општине,

Укупна средства за унапређење пољопривредне
производње утврђена су Буџетом општине Зворник за
2014. годину (''Субвенција за развој пољопривреде''економски код 414100) у висини од 200.000,00КМ.
Средства подстицаја су намјењена пољопривредним
произвођачима који су регистровали пољопривредна
газдинства у складу са уредбом о регистрацији
пољопривредних газдинстава. Број регистрованих
породичних пољопривредних газдинстава почетком
ове године износи 1815.
2. ОПШТИ УСЛОВИ
Право на подстицајна средства у складу са овим
Програмом
остварују
сва
физичка
лицапољопривредни произвођачи, који имају пребивалиште
на подручју општине Зворник, односно који
пољопривредну производњу реализују на подручју
општине, и испуњавају опште услове:
- да су регистровали пољопривредна
газдинства у складу са , са уредбом о регистрацији
пољопривредних газдинстава
- да су извршили плаћање обавеза за противградну
заштиту (1,5 КМ/ha) за укупну регистровану
површину обрадивог земљишта у посједу,
- да поднесу захтјев
прописану овим програмом.

и

документацију

Поред прописане документације утврђене за
сваку врсту подстицаја, корисник подноси и општу
документацију, и то:
- фотокопију личне карте,
- фотокопија текућег рачуна код пословне
банке у Републици Српској,
- потврда о регистрацији газдинства издата од
стране АПИФ-а,
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- доказ о плаћању накнаде за противградну
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- Исплата дуговања корисницима из

заштиту.
- Подстицај за сточарство
Максималан износ подстицаја који се може одобрити
носиоцу пољопривредног газдинства у току године, на
основу свих врста постицаја, утврђује се у висини до
2.000 КМ.
Изузетно, максималан износ новчаних подстицаја
може бити већи, а највише 3.000 КМ и то у области
производње млијека ( држање музних крава и узгој
стеоних јуница ).
3 . ПОСТУПАК
ПОДСТИЦАЈ

УТВРЂИВАЊА

ПРАВА

НА

Утврђивање права на остваривање подстицаја врше
самостални стручни сарадници за пољопривреду
Административне службе општине Зворник.
Корисник подноси Захтјев за остваривање подстицаја
на посебном обрасцу, који је доступан на шалтеру
општине у којем је наведена потребна документација
неопходна за остваривање права на различиту врсту
подстицаја.
У законском року овлаштени стручни сарадници ће на
лицу мјеста у присуству подносиоца извршити провјеру
испуњености услове за остваривање права на
подстицај за пријављену производњу, гдје сачињавају
записник, те уколико подносилац испуњава потребне
услове утврђене овим програмом, врши израду
закључка о исплати новчаних средстава.
У случајевима гдје се записнички констатује да
подносилац захтјева не испуњава један или више
прописаних услова предвиђених програмом, доноси се
закључак о одбацивању захтјева.
Појединачни акт којим се одобравају средства
подстицаја обавезно садржи: име и презиме корисника,
мјесто становања, ЈМБГ, врста подстицаја, износ по
јединици мјере, количина производње, укупан износ
подстицаја, назив банке, жиро рачун корисника и датум
записника када је комисија утврдила право на
остваривање подстицаја.
Подстицајна средства се исплаћују кориснику на његов
текући-текући рачун код пословне банке у Републици
Српској.
4. СТРУКТУРА ПОДСТИЦАЈА
Имајућу у виду ниво пољопривредне производње на
територији општине, расположиве капацитете, пласман
ових средстава у претходној години и интерес
пољопривредника, укупна средства се оквирно
планирају
пласирати
на
следећи
начин:

2013.године
33.569,00
104.000,00

- Подстицај за воћарство
- Подстицај за повртларство

31.000,00
6.000,00

- За развој пчеларства

3.000,00

- Остале активности `
- Подршка руралном развоју

7.431,00
11.000,00

Укупно (КМ)

200.000,00

Необрађени захтјеви корисника подстицаја који су
пренесени из 2013.године биће обрађени и одобрени
Програмом коришћења буџетских средстава за
унапређење пољопривредне производње у општини
Зворник за 2014.годину.
5. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА И УСЛОВИ
У овом одјељку се дефинишу врсте и висина
подстицаја и услови за остваривање права на
подстицај, као и оквирни износ средстава за одређену
врсту општинских подстицаја. .
5.1 СТОЧАРСТВО
Сточарство својим производним капацитетима и
тржишним могућностима има перспективу да постане
једна од окосница пољопривредне производње уопште,
поготово имајући у виду да за себе веже читав низ
различитих грана које се наслањају на ову врсту
производње. Подстицаји у сточарству се односе на тов
јунади и свиња, подстицаји узгоја приплодних јуница и
производњу млијека (држање музних крава). Ова
област је посебно интересантна јер непосредно за себе
веже и производњу сточне хране.
Овим програмом се посебна погодност даје
производњи млијека кроз подстицаје за држање музних
грла и узгоја приплодних јуница. Овај облик
пољопривредне производње је ''дугорочан'' заснован на
вишегодишњој производњи у односу на тов стоке који је
периодичан.
5.1.1 Премија за тов јунади
Право на регрес за производњу товне јунади имају
носиоци пољопривредног газдинства који у току године
утове минимум 4 (четири) грла у турнусу са најмањом
излазном тежином од 550 кг.
Товна грла у моменту сачињавања записника морају
имати најмању тјелесну масу од 300 кг, те да су
приближно исте старосне доби.
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Висина регреса по товном грлу износи максимално
100,00 КМ.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
-копија пасоша за свако грло са бројем ушне
маркице,
Планирана средства за ову врсту премија износе
24.000,00 КМ.

17. април 2014.

Товне свиње у моменту сачињавања записника морају
имати најмању тјелесну масу од 60 кг, те да су
приближно исте старосне доби.
Висина регреса по товном грлу износи максимално
20,00 КМ.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
-потврда о извршеној вакцинацији са
ушне маркице.

бројем

5.1.2 Премија за држање музних грлакрава

Планирана средства за ову врсту регреса износе
30.000,00 КМ.

Право за остваривање премије за држање музних
грла-крава имају носиоци пољопривредног газдинства
који у току године имају најмање 3 (три) музне краве и
закључен уговор о организованом откупу млијека са
регистрованим откупљивачем или прерађивачем
млијека.
Висина регреса по музном грлу износи максимално
максимално 150,00 КМ.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
-копију млијечног картона за свако музно грло.
Планирана средства за ову врсту премија износе
38.000,00 КМ.
5.1.3 Премија за узгој приплодних јуница
Право за остваривање премије имају носиоци
пољопривредног газдинства који одгаје најмање једну
приплодну јуницу за коју је утврђена стеоност од стране
надлежног ветеринара.
Висина подстицаја по једном грлу износи максимално
200,00 КМ.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
-Копију пасоша приплодног грла са бројем ушне
маркице и идентификационим бројем мајке,
-Копије потврда о В.О. и утврђеној стеоности
јунице.
Планирана средства за ову врсту премија износе
12.000,00 КМ.
5.1.4 Премија за узгој товних свиња
Право на регрес за производњу товних свиња имају
носиоци пољопривредног газдинства који у току године
утове минимум 30 грла у турнусу са најмањом
излазном тежином од 100 кг.

5.2. ВОЋАРСТВО
Агроклиматски услови за производњу јабучастог и
коштичавог воћа на територији општине су веома
повољни па због велике тражње на ширем тржишту
треба подстаћи подизање нових савремених засада јер
су стари дијелом уништени, запуштени или престали да
рађају. У производњи овог воћа не постоји локални
организован откуп и прерађивачи са којима би се
обезбедио сигуран пласман.
Производња јагодичастог воћа на подручју општине
има дугу традицију због идеалних агроклиматских и
економских услова. Ова производња има потенцијал да
оствари високи профит због извозне орјентације, а
значајна је и што увећава запосленост у руралном
подручју јер захтјева ангажовање сезонске радне снаге.
У задњих пар година на територији општине Зворник
пољопривредници су кроз подстицај општине
остварили нових засада коштичавог воћа у количини
од 30.000 садница. Обзиром да се ради о „трајним
засадима“ на којима се остварује дугогодишња
производња и приходи, воћарству се поклања посебна
пажња.
5.2.1 Јабучасто, коштичаво и језграсто
воће
Право на подстицаје за засаде воћњака имају носиоци
пољопривредног газдинства који у току године подигну
нове засаде воћњака са минимално 100 садница:
шљиве, јабуке, крушке, вишње,трешње, брескве и
кајсије. Висина подстицаја износи 4,00 КМ по садници.
Планирана средства за подизање засада наведеног
воћа износе 20.000,00 КМ
Садни материјал мора бити набављен од
регистрованог произвођача или његовог дистрибутера
и имати декларацију о квалитету издату од
произвођача а садња мора бити обављена у складу са
агротехничким роковима и стандардном агротехником.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
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- рачун о набавци садног материјала,
- декларацију садног материјала,
5.2.2 Јагодичасто воће
Право на подстицаје за засаде јагодичастог воћа имају
носиоци пољопривредног газдинства који у току године
подигну нове засаде: малине, купине, јагоде,
боровнице, ароније и рибизле, на минималној поврини
0,10 ха.
Садни материјал мора бити набављен од
регистрованог произвођача или његовог дистрибутера
и имати декларацију о квалитету издату од
произвођача а садња мора бити обављена у складу са
агротехничким роковима и стандардном агротехником.
Висина подстицаја износи 300,00 КМ по дунуму
заснованих засада.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
- рачун о набавци садног материјала,
- декларацију садног материјала,
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе
11.000,00 КМ.
Укупна планирана средства за ову врсту подстицаја
износе 31.000,00 КМ.
5.3. ПОВРТЛАРСТВО
Земљорадничке задруге су у сарадњи са
пољопривредницима последњих година приступиле
организованој производњи краставаца корнишона, који
се након откупа пласира прерађивачким капацитетима
на домаћем и ино-тржишту.
5.3.1 Производња краставаца корнишон
Право на регрес за производњу краставаца корнишона
ће
остварити
50
носилаца
регистрованог
пољопривредног газдинства који буду имали највећу
производњу на територијаи општине и исту предају
откупљивачу производње -земљорадничкој задрузи,
преко које врше пласман производње.
Висина новчаног подстицаја по једном произвођачу је
200,00 КМ.
Податке о произведеним и предатим количинама
достављају откупљивачи на крају бербе, са подацима:
презиме и име произвођача, мјесто становања, ЈМБГ,
копија откупног листа са предатим количинама, копију
личне карте и копију текућег рачуна.
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Комисија на основу података откупљивача одређује
списак произвођача који остварују право на ову врсту
подстицаја.
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе
10.000,00 КМ.
5.3.2 Средства за подстицај развоја пчеларства
У циљу поспјешивања и унапређења пчеларске
производње
на
подручју
општине
Зворник
пољопривредним
произвођачима-пчеларима
додијелиће се премија у износу 5,00 КМ по једном
друштву (кошници). Ова средства ће се користити на
основу претходно достављених захтјева власника
пчелињака који посједују од 20 до 49 друштава
(кошница), односно они који због недовољног броја
друштава не могу остварити премију код Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске. По поднијетим захтјевима рјешаваће се након
упоређивања спискова пчелара које ће удружење
''Багрем'' доставити Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде, тако да они произвођачи
који буду на захтјеву удружења пчелара ''Багрем'' неће
моћи остварити општински подстицај, као и чланови
њиховог домаћинства. Корисник уз захтјев, поред
основне документације (фотокопија личне карте и
текућег рачуна) прилаже: копију годишње пријаве о
броју пчелињих друштава и потврду о измереним
обавезама према пчеларском удружењу ''Багрем'' за
текућу годину. Планирана средства за подстицај
пчеларству су у износу од 3.000,00 КМ.
6. ПОСРЕДНИ ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДИ
У посредне подстицаје развоју пољопривредне
производње планирају се провести активности: додјеле
награда за најуспјешније пољопривреднике по
областима производње са подручја општине Зворник,
те штампање потребних материјала и финансирање
стручних предавања и посјете сајмовима за
пољопривредне произвођаче са подручја општине.
6.1 Награде најуспјешнијим пољопривредницима
У циљу промоције најуспјешнијих пољопривредних
произвођача који у текућој години остваре највећу
производњу и приносе, планирају се уручити признања
и новчане награде у појединачном распону од 100-300
КМ, у више области пољопривредне производње.
Награде ће се додјелити на манифестацији избора
најуспјешнијих пољопривредних произвођача општине
Зворник, која ће се одржати на крају календарске
године, а на основу одлуке Комисија састављена од
стручних сарадника за пољопривреду и представника
земљорадничких задруга.
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Средстава
за
награде
најуспјешнијим
пољопривредницима за 2014. годину планирана су у
висини 4.000,00 КМ.

17. април 2014.

Подстицајна средства за самозапошљавање корисници
могу остварити под следећим условима:
Да
су
регистровали
пољопривредну
дјелатност као предузетници код надлежног
органа општине Зворник у 2014.години,
Подстицајна средства за пољопривредне произвођаче
који буду регистровани као предузетници имају намјену
за плаћање доприноса пензионог и здравственог
осигурања у износу ½ мјесечног износа укупне обавезе
за те доприносе и уплаћиваће се на рачун корисникапредузетника квартално за наредних 12. мјесеци,
почев од првог мјесеца по извршеној регистрацији
дјелатности.
-

6.2 Остале активности
Трошкови
штампања материјала, реализовање
стручних предавања и посјете сајмовима планирају се у
износу 2.000,00 КМ.
Стручна предавања за пољопривреднике ове године ће
се организовати по циљним групама, сточаре воћаре,
ратаре, произвођаче млијека, пчеларе. Пољопривредни
произвођачи ће на пригодан начин бити упознати са
одредбама
Правилника
о
подстицајима
за
пољопривредну производњу на нивоу општине и
Републике Српске (министарства), у 2014.години.
Овим програмом планирају се и средства резерве за
друге активности у пољопривреди. Утрошак ових
средстава вршиће се на основу посебне одлуке
Начелника. Ова средства планирана су у висини
1.431,00 КМ.
7. ПОДРШКА РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
7.1
Инвестиције у сточарску производњу
(изградња објеката за смјештај стоке) у 2014.год.

Уз захтјев за коришћење подстицаја корисник подноси:
Копију рјешења о регистрованој дјелатности,
Копију личне карте и текућег рачуна
Овјерену изјаву да ће предузетничку
дјелатност обављати најмање 4.године
- Копије уплатница о уплати доприноса за
претходна три мјесеца ( доставити квартално )
Уколико у назначеном року корисник подстицајних
средстава одјави регистровану дјелатност општина ће
обуставити даље квартално плаћање.
-

Висина подстицаја износи 1.500,00 КМ кориснику.

Право на подстицајна средства за побољшање
конкурентности пољопривредне производње имају
регистрована пољопривредна газдинства која у
2014.години изврше инвестирање у изградњу објеката
за смјештај домаћих животиња.

Износ планираних средстава за ове намјене је 6.000,00
КМ

Максималан износ подстицаја је 1.000,00 КМ по
кориснику, а односи се на покриће дијела трошкова око
издавања грађевинске дозволе за објекат, а везани су
за плаћене таксе и друге дажбине које су приход буџета
општине Зворник. Уз захтјев за остваривања права на
новчани подстицај корисник прилаже:

По искориштењу планираних средстава за различите
врсте подстицаја до висине утврђене овим програмом,
Начелник
општине
може
одлуком
вршити
преусмјеравање средстава, са позиција које нису
искориштене, ако се за већ искориштене врсте
подстицаја искаже интерес подношењем захтјева
корисника.

копију грађевинске дозволе,
копије уплата, такси и других насталих
трошкова који су приход буџета општине
Износ планираних средстава за ове намјене је 5.000,00
КМ
-

7.2 Подстицајна средства за самозапошљавање у
пољопривреди
Имајући у виду чињеницу да је један број
пољопривредних газдинстава достигао завидан ниво у
тржишно орјентисаној производњи, гдје су носиоци
газдинстава млађе особе и старији радници који су у
условима транзиције остали без радних мјеста,
планирано је да се таквим лицима пружи подршка у
смислу
давања
новчаног
подстицаја
за
самозапошљавање у свом газдинству.

8. ПРЕУСМЈЕРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА

9. ПРИМЈЕНА ПРОГРАМА
У
циљу
транспарентности
и
информисања
потенцијалних корисника, овај програм ће се доставити
свим земљорадничким задругама на подручју општине,
мјесним уредима, а биће доступан и на огласној табли
Општине за цио период његове примјене. Програма ће
се доставити локално радију а биће доступан и на сајту
општине.
Примјена овог Програма у смислу подношења захтјева
за остваривање подстицаја почиње осмог дана од
објављивања у службеном гласнику општине Зворник и
трајаће до 30.11.2014. године.
Уколико се након обраде захтјева утврди да је број
јединица већи од броја планираних онда се планирана

22

Број 03

Службени гласник општине Зворник

средства за одређену производњу дијеле са бројем
јединица, чиме се добија нови износ премије по
јединици мјере.
Подстицајна средства за самозапошљавање ће се
уплаћивати квартално, током 12.мјесеца, и то од првог
мјесеца по извршеној регистрацији дјелатности.
10. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ

17. април 2014.

11. ОБЈАВА ПРОГРАМА
Овај Програм ће се објавити у '' Службеном гласнику
општине Зворник ''
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-48/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.

Саставни дио овог Програма су Табеларни прегледи
плана коришћења подстицајних средстава за
2014.годину.
10. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ
Табеларни преглед необрађених предмета корисницима подстицаја из 2013.године
(захтјеви 103 пољопривредника који нису обрађени у 2013.години због недостатка средстава)

Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Врста подстицаја
ТОВ ЈУНАДИ
ТОВ СВИЊА
МУЗНЕ КРАВЕ
ПРИПЛОДНЕ ЈУНИЦЕ
КОШТИЧАВО ВОЋЕ
ЈАГОДИЧАСТО ВОЋЕ
ПЧЕЛАРСТВО
ПОВРТЛАРСТВО
УКУПНО

Број јединица

Премије по јединици у
КМ

104
367
84
15
1465
01
188
30

100
20
150
200
4
200
5
200

Износ дуга у КМ
10.400
7.340
12.600
3.000
5.860
200
940
6.000
33.569

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2014.ГОДИНИ
(максимални износи новчаних подстицаја по јединици мјере)

рб

Врста подстицаја

Мин.
количина

Премија (КМ)
ј.м.

Планирана
средства
(КМ)

Планирани
обим јединица

по ј.м.

А. Непосредни подстицаји
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2.1
5.2.2
5.3.1
5.3.2

ТОВ ЈУНАДИ
МУЗНЕ ГРЛА (КРАВЕ)
УЗГОЈ ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА
ТОВ СВИЊА
А.1 Укупно сточарство
НОВИ ЗАСАДИ ЈАБУЧАСТОГ И
КОШТИЧАВОГ ВОЋА
НОВИ ЗАСАДИ ЈАГОДИЧАСТОГ ВОЋА
А.2 Укупно воћарство
ПОВРТЛАРСТВО, ПРОИЗВОДЊА
КРАСТАВАЦА КОРНИШОН
РАЗВОЈ ПЧЕЛАРСТВА
А.3 Повртларствои пчеларство

4
3
1
30

ком.
ком.
ком.
ком.

100
0,1ха

100
150
200
20

240
253
60
1.500

садница

4

7.000

0,1ха

300

10

200

50

5

600

50 највећих
20-49

кошница

Укупно А (А.1+А.2+А.3)
Б. Посредни подстицаји и активности
6.1
НАГРАДЕ ЗА НАЈУСПЈЕШНИЈЕ

24.000
38.000
12.000
30.000
104.000
20.000
11.000
31.000
10.000
3.000
13.000
148.000
4.000
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ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ
ШТАМПАЊЕ МАТЕРИЈАЛА, СТРУЧНА
ПРЕДАВАЊА, ПОСЈЕТЕ САЈМОВИМА
РЕЗЕРВА

2.000
1.431
Укупно Б

Ц. Подршка руралном развоју
НОВЧАНА ПОДРШКА ЗА ИЗГРАДЊУ
7.1
ОБЈЕКАТА ЗА СМЈЕШТАЈ СТОКЕ
НОВЧАНА ПОДРШКА ЗА
7.2
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У ПОЉОПРИВ.

7.431

ком.

1.000

5

5.000

предузе.

1.500

4

6.000

Укупно Ц
Предмети из 2013. године

11.000
33.569
166.431
200.000

СВЕ УКУПНО А+ Б+ Ц
Овај Програм усвојила је Скупштина општине на сједници одржаној 10.априла.2014. године
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној дана 10.априла 2014.
године, д о н и ј е л а ј е

општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној дана 10.априла 2014.
године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1.

„Скупштина општине задужује Одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности да за наредну сједницу
Скупштине општине Зворник припреми
Информацију о раду Хемос импрегнације
д.о.о Зворник.

2.

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

ЗАКЉУЧАК
1.
„Скупштинa општине Зворник тражи од
стечајног управника Фабрике глинице „Бирач“
г-дина Лазара Ђурђевића, предсједника Управног
одбора „Алумине“, г-дина Милета Матића као и
координационог тима за праћење пословања фабрике
Глинице „Бирач“, који је формиран од стране Владе
Републике Српске, да за ХIII сједницу Скупштине
општине Зворник која ће бити
одржана
29.05.2014.године припреми Информацију о стању и
активностима у стечајном поступку Фабрике глинице
„Бирач“ Зворник као и кратку информацију о раду,
пословању и плановима „Алумине“ све у циљу
транспарентног информисања јавности и локалне
заједнице“.
2.
Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-30/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-31/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ), члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), a у вези са Одлуком о
гробљима и погребној дјелатности на подручју општине
Зворник, Скупштина општине Зворник, на сједници
одржаној 10. априла 2014. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧ КЕ
1.
„Скупштина општине задужује Одјељење за
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја да
допуни у табеларном делу Одлуку о гробљима и
погребној дјелатности на подручју општине Зворник са
тачним бројем бошњачких гробаља“.
2.
„Скупштина општине задужује Одјељење за
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја да
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за једну од наредних сједница Скупштине општине
припреми Одлуку о додјели на управљање мјесних
гробаља појединачно за сваку мјесну заједницу.
3.
„Скупштина општине задужује Одјељење за
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја да
за једну од наредних сједница Скупштине општине
припреми Извјештај о стању мјесних гробаља на
подручју општине Зворник“.
4.
Ови закључци објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-34/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној дана 10.априла 2014.
године,донијела ј е

ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Усваја се Информација о стању у спорту на
подручју општине Зворник.
Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-35/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о
локалној самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној дана 10.априла 2014.
године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧ КЕ
-

-

Усваја се Информација о стању у кошаркашком
спорту на подручју општине Зворник са следећим
закључцима:
да Скупштина општине Зворник, као један од
оснивача друштвеног клуба „Дрина“, основаног
1955.године, покрене инцијативу за формирање
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новог кошаркашког клуба који би био правни
наследник КК „Дрина“, основаног 1955.године“.
-

„да Скупштина општине Зворник донесе одлуку о
репрезентативности
новог клуба након
регистрације клуба и почетка рада“.

-

Ови закључци објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-36/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о
локалној самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној дана 10.априла 2014.
године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1.
Усваја се Извјештај о стању у пољопривреди
општине Зворник са прегледом остварених регреса и
подстицаја у 2013.години.
2.
Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-47/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о
локалној самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној дана 10.априла 2014.
године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1.

„Тражи се од предложених кандидата
који су конкурисали или ће конкурисати на мјесто
директора Јавних установа чије је оснивач општина
Зворник, да се прије именовања на сједници Скупштине
општине обрате скупштини са својом биографијом и
планом и програмом виђења рада установе за коју се
бирају“.
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2.
Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-50/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној дана 10.априла 2014.
године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1.

2.

17. април 2014.

Образложење
Захтјевом од 12.10.2011. године, Крајишник (Драго)
Горан из Зворника - Насеље Економија бб затражио је
да му се на основу члана 47. става 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске, утврди
право власништва на земљишту означеном као к.п. бр.
6941/3 зв. „Економија” њива 2. класе у површини од 814
м² уписана у п.л. бр. 323 К.О. Зворник као посјед ДС:
Скупштина општине корисник ДС Зворник са 1/1 по
новом катастарском операту на коме је изградио
породично стамбену зграда без права кориштења
земљишта ради грађења да истом по катастарском
операту одговара парцела бр. 3085/17 зв. „Економија”
њива површине 814 м² уписана у зк.ул. бр. 2104 К.о.
Зворник на име Вакуф Турбета Горњег Града у Зворник
са 1/1 дијела.
Уз захтјев је приложио:
- копију катастарског плана број 16 К.О. Зворник,

Усваја се Информација о резултатима активности
пројекта
„Регистрација непокретности“, уз
препоруку о потреби предузимања конкретних
мјера општине Зворник.

- земљишно књижне извадаке број 2104 К.О. Зворник,

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

Подносилац
захтјева
је
накнадно
доставио
одговарајући земљишно књижни извадак и рјешење о
проведемој промјени у Катастру земљишта са
површином усаглашеном облику парцеле коју
подносилац ужива и предмет је захтјева.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-49/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске”, број 112/06) a у вези са чланом 196.
став 2. Закона о уређењу простора и грађењу, члана
11.,26. и 43. Статута општине Зворник-пречишћен текст
(„Службени гласник Општине Зворник”, број 3/10),
рјешавајући у предмету утврђивања права власништва
на грађевинском земљишту у државном власништву на
коме је дијелом изграђена зграда без права коришћења
земљишта ради грађења, по захтјеву Крајишник (Драгe)
Горана из Зворника - Насеље Економија бб, Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 10.априла
2014. године д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
1. ОДБИЈА СЕ захтјев као неоснован.
2. Трошкови овог поступка одређени су посебним
закљуком и износе 150,00 (стотинупедесет) КМ,
уплаћени су на жиро рачун број 5550070022517643
Републичке управе за геодетске и имовинско правне
послове Бања Лука у току поступка.
3. Ово рјешење је коначно у управном поступку.

- накнадне локацијске услове Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник број 04-364-193/2011 од
29.09.2011. године.

У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник број 04-475-114/2011 од
25.10.2011. године и одржана је усмена расправа на
лицу мјеста 23.07.2013. године о којој је сачињен
записник. Усменој расправи су приступили подносилац
захтјева, Предсједник Меџлиса Исламске заједнице
Зворник, службено лице које води поступак, стручни
сарадник за административне послове и стручни
сарадник за геодетске послове органа водитеља
поступка. Правобранилаштво Републике СрпскеСједиште замјеника у Бијељини истој није приступило,
уредно позвано на исту, изостанак није правдало.
Увидом у записник са усмене расправе и у друге
исправе које су прибављене утврђено је слиједеће
чињенично стање:
- да је породично стамбену зграду подносилац захтјева
изградио неометано од било кога прије ступања на
снагу Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске, без права коришћења ради грађења као и да је
у мирном посједу земљишта,
- да се земљиште које је предмет захтјева налази у
урбаном подручју града Зворника у стамбеном насељу
Економија и припада категорији градског грађевинског
земљишта,
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- да је парцела формирана према приједлогу за
формирање исте од стране Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник,
- да је Одјељење за просторно уређење Општине
Зворник сагласно вођењу поступка утврђивања права
власништва у корист подносиоца захтјева,
- да је Меџлис Исламске заједнице оспорио право
Крајшник Горану и Општини Зворник да располажу
вакуфским земљиштем,
- да у поступку рјешавања имовинско правних односа
није утврђено да је земљиште које је предмет захтјева
било предмет изузимања или мијењања у корист
Општине Зворник или шире заједнице, тј. да се ради о
земљишту државне својине.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене а нарочито то да предмет захтјева није
земљиште у државној својини и да је одредбама члана
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске предвиђено да се само на таквом земљишту
може признати право својине у корист бесправног
градитеља и да је захтјев поднешен прије ступања на
снагу Закона о уређењу простора и грађењу одлучено
је као у диспозитиву.
Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
достављања истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
Достављено:
1. Крајишник (Драго) Горан, Зворник-Насеље
Економија бб,
2. Меџлис Исламске заједнице Зворник
3. Правобранилаштво РС-Сједиште замјеника
у Бијељини,
4. РУГИПП-Подручна јединица Зворник,
5. Служби буџета (по правоснажности),
6. У спис,
7. А/а.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-1/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске”, број 112/06) а у вези са чланом 196.
став 2. Закона о уређењу простора и грађењу, члана
11.,26. и 43. Статута општине Зворник-пречишћен текст
(„Службени гласник Општине Зворник”, број 3/10),
рјешавајући у предмету утврђивања права власништва
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на грађевинском земљишту у државном власништву на
коме је изграђена зграда без права коришћења
земљишта ради грађења, по захтјеву Јовановић
(Тодора) Здравка из Зворника - Каракај бб, Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 10.априла
2014. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
1. ОДБИЈА СЕ захтјев као неоснован.
2. Трошкови овог поступка одређени су посебним
закљуком и износе 180,00 (стотинуосамдесет) КМ,
уплаћени су на жиро рачун број 5550070022517643
Републичке управе за геодетске и имовинско правне
послове Бања Лука у току поступка.
3. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
Образложење
Захтјевом од 11.02.2013. године, Јовановић (Тодор)
Здравко из Зворника - Насеље Економија бб затражио
је да му се на основу члана 47. става 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске, утврди
право власништва на земљишту означеном као к.п. бр.
5179/10 зв. „Економија” њива 1. класе у површини од
4826 м² уписана у п.л. бр. 323 К.О. Зворник као посјед
ДС: Скупштина општине корисник ДС Зворник са 1/1 по
новом катастарском операту на коме је изградио
пословни објекат - магацинску халу без права
кориштења земљишта ради грађења да истом по
старом катастарском операту одговара парцела бр.
3053/3 зв. „Џакића поље” њива површине 4826 м²
уписана у зк.ул. бр. 397 К.о. Зворник на име Државна
имовина са 1/1 дијелом, право трајног кориштења СО-е
Зворник са 1/1 дијела.
Уз захтјев је приложио:
- копију катастарског плана број 11 К.О. Зворник,
- земљишно књижне извадаке број 397 К.О. Зворник,
- накнадне локацијске услове Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник број 04-364-232/2011 од
29.11.2011. године.
Подносилац захтјева је накнадно доставио Увјерење
број 04-393/13 од 25.03.2013. године да накнадни
локацијски услови издати од стране Одјељења за
просторно уређење Општине Зворник издатих под
бројем 04-364-232/2011 од 29.11.2011. године за
изграђени пословни објекат - магацинску халу нису
промјењени.

У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник број 04-475-11/2013 од
08.04.2013. године и одржана је усмена расправа на
лицу мјеста 30.05.2013. године о којој је сачињен
записник. Усменој расправи су приступили подносилац
захтјева, службено лице које води поступак, стручни
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сарадник за административне послове и стручни
сарадник за геодетске послове органа водитеља
поступка. Правобранилаштво Републике СрпскеСједиште замјеника у Бијељини истој није приступило,
у телефонском разговору затражило достављање
преписа записника.

за просторно уређење Општине Зворник као и степен
изграђености грађевинског земљишта обзиром на
његову површину и површину изграђеног објекта и да је
захтјев поднешен прије ступања на снагу Закона о
уређењу простора и грађењу одлучено је као у
диспозитиву.

Увидом у захтјев, приложена и прибављена документа,
тј. копију катастарског плана, земљишно књижни
извадак, доставу података и увјерење Одјељења за
просторно уређење Општине Зворник, записник са
усмене распараве, закључак о трошковима поступка,
доказ о уплати трошкова поступка, закључак о
одређивању
вјештака
архитектонско-грађевинске
струке, процјену вриједности грађевинског земљишта,
приговор подносиоца захтјева на процијену, одговор
вјештака, изјашњење на налаз и процјену вјештака
Правобранилаштва РС - Сједиште замјеника у
Бијељини У-181/13 од 04.11.2013. године и допуну
процијене вриједности земљишта утврђено је
слиједеће чињенично стање:

Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
достављања истог.

- да је подносилац захтјева изградио зграду (пословни
објекат - магацинску халу) неометано од било кога
прије ступања на снагу Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске, без права коришћења
ради грађења као и да је у мирном посједу земљишта,

4. Служби буџета (по правоснажности),

- да се земљиште које је предмет захтјева налази у
урбаном подручју града Зворника у стамбеном насељу
Економија и припада категорији градског грађевинског
земљишта,
- да је парцела формирана према приједлогу за
формирање исте од стране Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник,
- да је Одјељење за просторно уређење Општине
Зворник сагласно вођењу поступка утврђивања права
власништва у корист подносиоца захтјева,
- да је изграђени пословни објекат димензија 20,00 Х
11,00 метара, тј. површине 220 м² изграђен на парцели
површине 4826 м², због чега се сматра да је
грађевинска парцела дјелимичмо изграђена
- да изграђени пословни објекат нема облик и површину
какву треба да има сходно достављеним подацима
Одјељења за просторно уређење Општине Зворник и
изводу из плана парцелације за Насеље Економија
- да је стални судски вјештак грађевинскоархитектонске струке извршио процијену тржишне
вриједности грађевинског земљишта и установио у
свом налазу да цијена 1м² у зони у којој је саграђена
зграда (пословни објекат - магацинска хала)
подносиоца захтјева износи 20,00 КМ.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене а нарочито то да изграђена зграда (пословни
објекат - магацинска хала) није изграђена у складу са
урбанистичко техничким условима, тј. нема површину и
облик предвиђен у достављеним подацима Одјељења

Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
Достављено:
1. Јовановић (Тодор) Здравко, „Коп-транс” ДОО Каракај
Поштански Фах 29,
2. Правобранилаштво
Бијаљини,

РС-Сједиште

замјеника

у

3. РУГИПП-Подручна јединица Зворник,

5. У спис,
6. А/а.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-3/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о систему
јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 68/07 и 109/12 ), и члана 26. и 43. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној дана 10.априла
2014.године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ „ДОМ ЗА
СТАРА ЛИЦА“ КИСЕЉАК
I
Зоран Радосављевић из Зворника, разрјешава се
дужности в.д. директора ЈУ „Дом за стара лица“
Кисељак.
II
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-19/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о систему
јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 68/07 и 109/12 ), и члана 26. и 43. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној дана 10.априла
2014.године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗВОРНИК
I
Славица Андрић из Зворника, разрјешава се дужности
в.д. директора Туристичке организације општине
Зворник.
II
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-20/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о систему
јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 68/07 и 109/12 ), и члана 26. и 43. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној дана 10.априла
2014.године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈУ „ДОМ ОМЛАДИНЕ“ ЗВОРНИК
I
Душан Петровић из Зворника, разрјешава се дужности
в.д. директора ЈУ „Дом омладине“ Зворник, са даном
01.03.2014.године.
II
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-21/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.

17. април 2014.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о систему
јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 68/07 и 109/12 ),члана 12. Закона о Министарским,
владиним и другим именовањима у РС (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 41/03 ) и члана 26. и
43. Статута општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/10, 14/12
и 3/13), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној дана 10.априла 2014.године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈУ „ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА“ КИСЕЉАК
I
Зоран Радосављевић из Зворника, именује се за
директора ЈУ „Дом за стара лица“ Кисељак, на период
од 4 (четири) године.
II
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-22/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о систему
јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 68/07 и 109/12 ),члана 12. Закона о Министарским,
владиним и другим именовањима у РС (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 41/03 ) и члана 26. и
43. Статута општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/10, 14/12
и 3/13), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној дана 10.априла 2014.године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗВОРНИК
I
Славица Андрић из Зворника, именује се за директора
Туристичке организације општине Зворник, на период
од 4 (четири) године.
II
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-23/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о систему
јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 68/07 и 109/12 ),члана 12. Закона о Министарским,
владиним и другим именовањима у РС (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 41/03 ) и члана 26. и
43. Статута општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/10, 14/12
и 3/13), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној дана 10.априла 2014.године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈУ „ДОМ ОМЛАДИНЕ“ ЗВОРНИК
I
Ђорђе Деурић из Зворника, именује се за директора
ЈУ „Дом омладине“ Зворник, на период од 4 (четири)
године.
II
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-24/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. алинеја 21. и чланова 148., 148а,
148б., 148в. и 148г. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 26. и
43. Статута општине Зворник – пречишћени текст
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 03/10,
14/12 и 3/13), члана 36. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), и Одлуке о формирању
Одбора за жалбе општине Зворник број: 01-022-13/14
од 30.јануара 2014.године, Скупштина општине Зворник
на сједници одржаној дана 10.априла 2014.године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
Именује се Одбор за жалбе Општинске управе Зворник,
на период од 4 године у следећем саставу:
1. Војиславка Илић, предсједник
2. Миладин Ристић, члан
3. Ристо Вуковић, члан
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

17. април 2014.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-25/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („
Службени гласник Републике Српске“ број: 101 /04,
42/05, 118 /05, и 98/13 ) члана 58. Закона о социјалној
заштити
(„ Службени гласник Републике Српске„ број : 37 /12) и
члана 16.
Правилника о процјени потреба и
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју („
Службени гласник Републике Српске„ број:117/12, те
члана 26. и 43. Статута општине Зворник-пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник„ број: 3/10,
14/12 и 3/13) Скупштина Општине Зворник, на сједници
одржаној 10.априла 2014. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О именовању члана Првостепене стручне комисије
о процјени потреба и усмјеравању дјеце и
омладине са сметњама у развоју
I
Марина Новаковић, дипл. психолог из Зворника,
именује се за члана Првостепене стручне комисије о
процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са
сметњама у развоју.
II
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-26/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 10.04.2014. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 11. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12),
члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04,42/05 и 118/05),
и члана 38. и 44. Статута општине Зворник -пречишћен
текст(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/10.14/12 и 3/13),Начелник општине доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОМОЋИ У ХРАНИ У ОКВИРУ
ПРОЈЕКТА „НАРОДНА КУХИЊА“ ЗА 2014.ГОДИНУ
Члан 1.
Доноси се Одлука о помоћи у храни у облику мјесечног
пакета основних животних намирница (у даљем тексту:
Пакет) социјално најугроженијим грађанима општине
Зворник, у склопу пројекта „Народна кухиња“за 2014.
годину.
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Члан 2.
Право на пакет намирница имају социјално угрожена
лица -корисници новчане помоћи који се налазе на
евиденцији Центра за социјални рад Зворник,
корисници колективног смјештаја и лица која се нађу у
стању социјалне потребе, и то:

На основу члана 38. 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Одлуке о допунским
правима породица погинулих бораца и војних инвалида
(број:01-022-66 од 23.5.2006.године),Начелник општине
Зворник доноси:, Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ

 корисници новчане помоћи; двомјесечно
 корисници колективног смјештаја; двомјесечно,
 лица која се нађу у стању социјалне потребе, у
конкретном случају.

17. април 2014.

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ПОДРШКА НАБАВКЕ ЛИЈЕКОВА ЗА ПОРОДИЦЕ
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНЕ ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ

Члан 3.
Центар за социјални рад доставља списак корисника
Одјељењу за привреду, пољопривреду и

Члан 1.

Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности врши организовање набавке и подјеле
пакета.

Одобрава се исплата средстава у износу од 2.000,00
КМ намјенски за реализацију пројекта ''подршка
набавке лијекова за ратне војне инвалиде'' у чијој
реализацији учествују Општина Зворник, Општинска
борачка организација Зворник, Општинска организација
породица заробљених и погинулих бораца и несталих
лица и Удружења ратних –војних инвалида Зворник.

Члан 4.

Члан 2.

Подјела пакета вршиће се у просторијама Општинске
организације Црвеног крста, двомјесечно (за сваки
парни мјесец), у периоду од 1 до 10-ог у мјесецу.

Средства у износу од 2.000,00 КМ распоређују се
удружењу ратних –војних инвалида.

За лица која не могу обезбедити преузимање пакета у
Црвеном крсту, организоваће се испорука на адресу
становања.

Члан 3.

друштвене дјелатности, до 25-ог у мјесецу, као право
корисника за наредни мјесец.

Члан 5.
Основни пакет је пакет намирница за кориснике са
једним и два члана породице и исти по садржају и
количини
утврђује
Одјељењу
за
привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности једном
годишње.
Количина намирница основног пакета увећава се за 50
посто за породице са три и више чланова.
Члан 6.
Средства за ове намјене су обезбјеђена у оквиру
буџета за 2014. годину, буџетска ставка 415200 -''Грант
за финансирање пројеката Народне кухиње''. Набавка
намирница хране извршиће се путем јавне набавке конкурентског захтјева.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-23/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.01.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Удружење има обавезу:
1.

Да се средства распоређују на основу јасних и
договорених правила и

2.

Да извјештај о утрошку средстава поднесу
Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту у
припремљеној форми са свим неопходним
прилозима
Члан 4.

Средства из тачке 1. Ове Одлуке исплатиће се са
позиције 416100-текуће помоћи за инвалиде,рањене и
ППБ.Средства ће се исплаћивати на жиро рачуне
удружења.
Члан 5.
Након уредно достављеног и одобреног извјештаја
Начелник општине Зворник ће донијети нову Одлуку о
одобравању средстава.
Члан 6.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије и Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
Административне службе општине Зворник.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-27/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44.Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник '' број 3/10)
Начелник општине Зворник доноси

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КАНДИДАТА ЗА КОМИСИЈУ ЗА
ПРИПРЕМУ,ПРАЂЕЊЕ И АНАЛИЗУ ИЗГРАДЊЕ
ОБЈЕКАТА

17. април 2014.

 даје препоруке за квалитетнија рјешења у
интересу грађана и града Зворника,
 бави се значајним питањима која се буду
појављивала током реализације пројекта,
 цијени оправданост накнадних и непредвиђених
радова,
 одређује или даје сагласност на предложене
тржишне цијене.
Члан 4.
Радом комисије руководи предсједник комисије , који је
дужан да након обављених задатака из предходног
члана записник достави надлежном органу у року од 8
дана.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Зворник'' .

Члан 1.
Овом одлуком у циљу унапређења ефикасности и
праћења реализације
радова као кандидати за
Комисију за припрему,прађење и анализу изградње
објеката именују се :
1.

Радовић Миња , грађ.инжењер,

2.

Бошковић Небојша ,грађ. инжењер,

3.

Ерић Сања , дипл.грађ. инжењер,

4.

Стевановић Владан,дипл.грађ. инжењер,

5.

Ђокић Млађана,дипл.инжењер арх.,

6.

Шаровић Бранислав,дипл.инжењер арх.,

7.

Савић Драгиша дипл.грађ.инжењер.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-10/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.алинеја 18, а у вези са чланом
40.став 2. И члана 72.став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број:101/04,42/05,118/05 и 88/13),члана 38. и 44.
Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник''број:3/10,14/12 и 3/13) и
Одлуке о увођењу мјера штедње за 2014.годину број:
02-022-24/14 од 03.02.2014.године, Начелник општине
Зворник, д о н о с и

ПРАВИЛНИК

Члан 2.
Начелник општине Зворник ће на основу процјене и
иницијативе одјељења које је покренуло поступак за
поједине јавне набавке формирати комисију од три
члана са листе кандидата из члана 1.ове одлуке.

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
КОРИШЋЕЊУ МОБИЛНИХ И ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА
И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ОГРАНИЧАВАЊУ
ТРОШКОВА
Члан 1.

Члан 3.
Задатак комисије је да у кординацији са надзорним
органом :
 прати реализацију пројекта,
 разматра извјештаје о напретку реализације
пројекта,
 кординира између свих учесника битних за
квалитетну реализацију пројекта,

У члану 2. Правилника о коришћењу службених
мобилних и фиксних телефона и репрезентације и
ограничавању
трошкова
број:02-022-24/14
од
03.02.2014.године:
 став 1 алинеја 3 се мјења и гласи :замјеник
начелника општине Зворник-неограничено
 став 1.алинеја 5 мјења се и гласи :''шеф
кабинета начелника општине-неограничено

 даје смјернице и помогне приликом рјешавања
препрека у реализацији пројекта,
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 иза става 1.алинеја 7.додаје се нова алинеја
која гласи ''начелник одјељења за финансије –
неограничено
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Административне службе.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-020-1/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и члана 38. став 1.
алинеја 8. и члана 44. Статута општине Зворник, пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине Зворник,
доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У
ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ
ЗВОРНИК
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
радних мјеста у Професионалној ватрогасној јединици
Зворник број:02-014-11/13 од 22.01.2014 године, (у
даљем тексту Правилник), на страни 3. Правилника
тачка 2. „Замјеник старјешине професионалне
ватрогасне јединице“ мјења се и гласи:“Самостални
стручни сарадник-замјеник шефа службе-старјешине
Професионалне ватрогасне јединице“
Члан 2.
На страни 4. Правилника тачка 3. „Шеф сервиса“
мјења се и гласи: Самостални стручни сарадник-шеф
сервиса“, на истој страни
Правилника тачка 4.
„Инжењер заштите на раду и противпожарну заштиту“,
мјења се и гласи:“ Самостални стручни сарадникинжењер заштите на раду и противпожарну заштиту“

17. април 2014.

Члан 3.
На страни 5. Правилника тачка 5. „Координатор за
опште послове“, мјења се и гласи:
“Виши стручни сарадник-координатор за опште
послове“, на страни 5. Правилника тачка 6.
„Администратор за информационо-документационе
послове“, мјења се и гласи:“Самостални стручни
сарадник за информационо-документационе послове“
Члан 4.
На страни 9. Правилника тачка 12 „Димњачар“,
мјења се и гласи:“Ватрогасац-димњачар“, на страни 9.
Правилника тачка 13. „Стручни сарадник за
метеорологију“ мјења се и гласи:“Ватрогасац-сервисер
и сарадник за метеорологију“ и на страни 10.
Правилника тачка 14. „Стручни сарадник за
рачуноводствене послове“ мјења се и гласи:“
Самостални стручни сарадник за рачуноводствене
послове“
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења ,
а објавиће се у ”Службеном гласнику општине
Зворник”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-2/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 03/10,14/12 и 3/13) и члана 54.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник општине Зворник“, број 11/13)
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ из Зворника, по занимању
Професор филозофије и социологије, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету пружања
услуга „Набавка информативних услуга путем радија“.
II
Услуге из члана I ће извршити „Радио станица
„Освит“, Зворник чији је оснивач „Петкомерц“ д.о.о.
Дрињача, према условима из понуде, број: 02-360-61/14, од 17.02.2014. године, одмах по потписивању

33

Број 03

Службени гласник општине Зворник

17. април 2014.

уговора о вршењу услуга. Обавезује се вршилац
надзора да након извршења уговорених услуга, достави
Извјештај Надзорног органа о реализацији Уговора о
јавној набавци у Службу за јавне набавке, развој и
међународну сарадњу.

(„Службени гласник општине Зворник“, број 37/13)
Начелник општине Зворник, д о н о с и

III

У оквиру пројекта ''Развој и сарадња у регији Бирач''који
реализује агенције Уједињених нација (УНДП,УНИЦЕФ
И УНХЦР) у сарадњи са општинама које се налазе на
подручју регије Бирач, именује се Оперативни тим
општине Зворник у следећем саставу:

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-6/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 17. И 38. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник''број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 14.став 3.
Закона о социјалној заштити РС (''Службени гласник
РС'',број:37/12),Начелник
општине
Зворник,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ИНКЛУЗИЈУ ОПШТИНЕ
ЗВОРНИК
I

РЈЕШЕЊЕ
I

1. Бошњаковић Маријана - психолог ,ОШ''Свети Сава'',
2. Црногорац Бранка-педагог,ОШ''Свети Сава'',
3. Драгана
Митровић,социјални
радник,Дом
здравља,Центар за ментално здравље,
4. Ирена Јањић-психијатар,Дом здравља,Центар за
ментално здравље,
5. Весна Савић-логопед,Дом
ментално здравље,

здравља,Центар

за

6. Снежана Лозановић,специјални педагог,Удружење
''Звоник'',
7. Јела Алексић-психолог,Удружење''Звоник'',
8. Тина Драмац
Максимовић'',

-

психолог,

ОШ

''

Десанка

9. Драгана Петровић-психолог,ЈУ''Петар Кочић'',
У Рјешењу о именовању Комисије за социјалну
заштиту и инклузију општине Зворник, број:02-111132/2013 од 18.12.2013. године члан 1.тачка 12. мијења
се и гласи:

10. Јованка Глишић - помоћник директора, ЈУ'' Петар
Кочић''

12. Радомир Петровић, директор Основне школе
''Свети Сава'' Зворник.

12. Верица Грбић - дефектолог, Хумано друштво
''Освит'',

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-132/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10), члана 72.Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05,118/05 и 98/13) члана 44.
Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'' број: 03/10,14/12 и 3/13) и
члана 14. Став 3. Закона о социјалној заштити

11. Сања Малетић-психолог,ТШЦ Каракај,

13. Савка Николић-правник, Центар за социјални рад,
14. Миланка Јовић-социјални
социјални рад,

радник,Центар

за

15. Сара Милић-психолог,Центар за социјални рад,
16. Лазо Милић-полицијски службеник,ПС Зворник,
17. Зоран Томић-полицијски службеник,ПС Зворник
18. Ружа Гајић-просвјетни радник,Удружење грађана за
помоћ особама са посебним потребама ''Рука руци''
II
Чланови Оперативног тима се именују из реда
професионалац који свакодневно раде на пољу
образовања,безбједности,здравствене и социјалне
заштите дјеце и породице, а на приједлог руководиоца
надлежних институција и организација који су чланови
Комисије за социјалну заштиту и инклузију општине
Зворник (Рјешење о именовању број:02-111-132/13 од
18.12.2013.).
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III

III

Оперативни тим ће пружити активну подршку
општинској
Комисији
приликом
израде
и
имплементације акционог плана за обезбјеђење
ефикасне међусекторске заштите дјеце и породице.

Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05 и 24/09) и члана 16.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама
општине Зворник.

Задатак Оперативног тима је да обезбједи
информације релевантне за превенцију и одговарање
на случајеве изложености дјеце и породице ризицима,
односно да допринесе дефинисању приоритетних
потреба и пружању квалитетних услуга у датој области.

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

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-9/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09, 60/10 и 87/13), члана
38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10, 14/12
и 3/13), члана 14. Правилника о примјени закона о
јавним набавкама („Службени гласник општине
Зворник“ број: 11/13) и Одлуке о именовању кандидата
за Комисију за јавне набавке број: 02-022-171/13 од
10.10.2013. године, Начелник општине Зворник,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: ''Измјештање
дијела главног дистрибутивног гасовода на дијелу
Глиница-Нови-Јадар-Асфалтна
база,
објекта
''Дагум'' и ''Дрина обућа'' Каракај'',број: 02-360-33/14,
у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ненад Станковић, предсједник,
Бојана Милићевић, члан,
Вехид Кадрић, члан,
Данијел Милошевић, члан,
Радивоје Аћимовић, члан.
II

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-33/14 од 7.03.2014, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 20.03.2014. године у 12.00 часова у Малој сали
Административне службе општине Зворник.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-33/14
Датум: 11.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: ''Изградња
канализације у МЗ Кула Град'',број: 02-360-32/14, у
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Сања Ерић, члан,
Сања Перић, члан,
Мирко Милошевић, члан,
Фахир Ферхатбеговић, члан.
II

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-32/14 од 7.03.2014, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 19.03.2014. 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 и 24/09) и члана 16.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама
општине Зворник.
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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: 02-360-32/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09, 60/10 и 87/13), члана
38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10, 14/12
и 3/13), члана 14. Правилника о примјени закона о
јавним набавкама („Службени гласник општине
Зворник“ број: 11/13) и Одлуке о именовању кандидата
за Комисију за јавне набавке број: 02-022-171/13 од
10.10.2013. године, Начелник општине Зворник,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

17. април 2014.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-28/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09, 60/10 и 87/13), члана
38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10, 14/12
и 3/13), члана 14. Правилника о примјени закона о
јавним набавкама („Службени гласник општине
Зворник“ број: 11/13) и Одлуке о именовању кандидата
за Комисију за јавне набавке број: 02-022-171/13 од
10.10.2013. године, Начелник општине Зворник,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: ''Санација
клизишта на локалном путу за Локањ у засеоку
Гудура'',број: 02-360-30/14, у саставу:

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I

1.

Милош Томић, предсједник,

2.

Рада Милићевић, члан,

Комисија се формира за јавну набавку: ''Систематска
дератизација јавних површина и објеката (прољетна
и јесења) на подручју општине Зворник за
2014.годину'',број: 02-360-28/14, у саставу:

3.

Зоран Ерић, члан,

4.

Миле Јовић, члан,

5.

Александар Јевтић, члан.

1.
2.
3.
4.
5.

Срђан Деспић, предсједник,
Сања Перић, члан,
Ружа Остојић, члан,
Фахир Ферхатбеговић, члан,
Савић Раде, члан.
II

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-28/14 од 4.03.2014, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 14.03.2014. 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 и 24/09) и члана 16.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама
општине Зворник.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК

II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-30/14 од 4.03.2014, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 18.03.2014. 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 и 24/09) и члана 16.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама
општине Зворник.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-30/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09, 60/10 и 87/13), члана
38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10, 14/12
и 3/13), члана 14. Правилника о примјени закона о
јавним набавкама („Службени гласник општине
Зворник“ број: 11/13) и Одлуке о именовању кандидата
за Комисију за јавне набавке број: 02-022-171/13 од
10.10.2013. године, Начелник општине Зворник,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: ''Одржавање
јавне расвјете у Зворнику'',број: 02-360-29/14, у
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ненад Станковић, предсједник,
Огњен Павловић, члан,
Драго Милићевић, члан,
Хариз Мехидић, члан,
Александар Крсмановић, члан.
II

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-29/14 од 4.03.2014, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 17.03.2014. 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 и 24/09) и члана 16.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама
општине Зворник.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-29/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

17. април 2014.

На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 03/10,14/12 и 3/13) и члана 54.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник општине Зворник“, број 11/13)
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Миња Радовић из Зворника,по занимању инжењер
грађевине,именује се за вршиоца сталног стручног
надзора на извођењу радова ''Асфалтирање локалних
путева у МЗ Роћевић-Лот1,Асфалтирање пута на
дионици Цокин пут-Трновица-Лот2 и Асфалтирање
локалних путева у МЗ Скочић-Лот3''.
II
Радове ће извршити ''ТЕХНОМЕТАЛ''д.о.о Његошева
бб,Власеница,према условима из понуде број:02-360-93/14 од 18.02.2014.године,одмах по потписивању
уговора о извођењу радова. Обавезује се вршилац
надзора да након извршења уговорених радова,
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке,
развој и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-9/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 03/10,14/12 и 3/13) и члана 54.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник општине Зворник“, број 11/13)
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
ДРАГИША САВИЋ
из Зворника, по занимању
дипломирани грађевински инжињер , именује се за
вршиоца сталног стручног надзора за услуге “Ревизија
техничке документације водоводног система „ЛокањПилица“-Лот1, Ревизија техничке документације
водоводног система „Тршић“-Лот2 и Ревизија техничке
документације за реконструкцију дијела главних
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дистрибутивних и потисних цјевовода у граду Зворнику
и приградском насељу Каракај-Лот3“.
II
Услуге ће извршити „Бук промет“ д.о.о. Стефана
Дечанског 302, Бијељина, према условима из понуде
број: 02-360-16-1/14 од 27.02.2014. године, одмах по
потписивању уговора о извођењу радова и
достављања техничке документације даваоцу услуга.
Обавезује се вршилац надзора да након извршења
уговорених услуга, достави Извјештај Надзорног органа
о реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за
јавне набавке, развој и међународну сарадњу.

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

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-16/14
Датум: 19.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Превоз
материјала на релацији Јошаница-Пилица – Лот1,
чишћење ријечног корита Локањске ријеке у Доњем
Шепку – Лот2 и полагање водоводног цријева у МЗ
Роћевић – Лот3“, број: 02-360-37/14, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Госпава Јеремић, члан,
Мирјана Иваз, члан,
Небојша Бошковић, члан,
Мирослав Аћимовић, члан.
II

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-37/14 од 13.03.2014, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 24.03.2014. године у 12.00 часова у Малој сали
Административне службе општине Зворник.

17. април 2014.

Број: 02-360-37/14
Датум: 19.03.2014. године

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија
се
формира
за
јавну
набавку:
„Реконструкција и асфалтирање улица у граду
Зворнику“ – преговарачки поступак, број: 02-36085/11, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Госпава Јеремић, члан,
Мирјана Иваз, члан,
Небојша Бошковић, члан,
Мирослав Аћимовић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-85/11 од 13.03.2014, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 24.03.2014. године у 13.00 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 и 24/09) и члана 16.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама
општине Зворник.
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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: 02-360-85/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 03/10,14/12 и 3/13) и члана 54.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник општине Зворник“, број 11/13)
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
МИЊА РАДОВИЋ из Зворника, по занимању инжењер
грађевине, именује се за вршиоца сталног стручног
надзора на извођењу радова “Санација клизишта на
локалном путу за Локањ у засеоку Гудура“.
II
Радове ће извршити „ПАНТИЋ ПРОМЕТ“ д.о.о.
Зворник, према условима из понуде број: 02-360-303/14 од 18.03.2014. године, одмах по потписивању
уговора о извођењу радова. Обавезује се вршилац
надзора да након извршења уговорених радова,
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке,
развој и међународну сарадњу.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-30/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 03/10) и члана 2. Одлуке о именовању кандидата
за комисију за припрему, праћење и анализу изградње
објеката број:02-111-10/14 од 12.03.2014.године,
Начелник општине Зворник доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије
Члан 1
У комисију за праћење и анализу изведених радова
на:асфалтирању пута Живковина-Новаковићи у МЗ

17. април 2014.

Тршић,асфалтирању пута за засеок Ерићи у МЗ
Челопек и асфалтирање пута за засеок Савићи у МЗ
Челопек именују се:
1.Бошковић Небојша,грађ.инжењер, предсједник,
2.Ерић Сања,дипл.грађ.инжењер,члан
3.СтевановићВладан,дипл.грађ.инжењер,члан
Члан 2.
Задатак комисије је да у кординацији са надзорним
органом Мињом Радовићем,грађ.инжењером изврши
контролу изведених радова, односно да утврди да ли су
радови изведени према уговору о извођењу радова
број:2-01-102/14 од 31.01.2014.године и то:у погледу
обима и квалитета радова,рокова изградње,да ли је
извођач прибавио потребне атесте и друго.
Члан 3.
Радом комисије руководи предсједник комисије, који је
дужан да након обављених задатака из претходног
члана записник достави надлежном органу у року од 8
дана.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-12/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 03/10,14/12 и 3/13) и члана 54.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник општине Зворник“, број 11/13)
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Aнђелко Бошковић из Зворника, Светог Саве З-13, 5/51,
по занимању дипломирани инжењер eлектротехнике,
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у
предмету јавне набавке: “Одржавање јавне расвјете у
Зворнику“.
II
Уговорене услуге ће вршити „МОНТИ“ д.о.о. Каракај бб,
Зворник, према условима из понуде, број: 02-360-291/14, од 17.03.2014. године, одмах по потписивању
уговора о вршењу услуга и увођења у посао од стране
Надзорног органа. Обавезује се вршилац надзора да
након извршења уговорених услуга, достави Извјештај
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној
набавци у Службу за јавне набавке, развој и
међународну сарадњу.
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III
Услови под којима ће се извршавати услуге наведене у
члану I овог Рјешења, права и обавезе између
наручиоца и даваоца услуга, као и хонорар за
извршене услуге надзора, регулисаће се посебним
уговором о вршењу стручног надзора над услугама из
члана II овог Рјешења.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-29/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 03/10,14/12 и 3/13) и члана 2. Одлуке о именовању
кандидата за комисију за припрему, праћење и анализу
изградње објеката број:02-111-10/14 од 12.03.2014.
године , Начелник општине Зворник доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије
Члан 1.
У Комисију за праћење и анализу изведених радова
на:асфалтирање локалних путева у МЗ Роћевић-Лот 1,
асфалтирање пута на дионици Цокин пут,Трновица –
Лот 2 и асфалтирање локалних путева у МЗ Скочић –
Лот 3 именују се:
1.Ерић Сања,дипл.грађ.инжењер , предсједник,
2.Ђокић Млађана,дипл.инжењер арх.,члан
3.Бошковић Небојша,грађ.инжењер ,члан
Члан 2.
Задатак комисије је да у кординацији са надзорним
органом Миљом Радовићем, грађ.инжењером,
именованим рјешењем број:02-360-9/14, изврши
контролу изведених радова, односно да утврди да ли су
радови изведени према уговору о извођењу радова
број:02-360-9/14 од 12.03.2014.године и то:у погледу
обима и квалитета радова,рокова изградње , да ли је
извођач прибавио потребне атесте и друго.
Члан 3.
Радом комисије руководи предсједник комисије,који је
дужан да након обављених задатака из претходног
члана записник достави надлежном органу у року од 8
дана.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

17. април 2014.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-13/14
Датум: 26.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 03/10) Начелник општине Зворник доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за примопредају паркинг
простора
Члан 1.
Овим рјешењем именује се комисија за примопредају
паркинг простора на локацији између Аутобуске
станице и спортске хале,између АД''Дринатранс''
Зворник и Општине Зворник у саставу:
1.Михајловић Саво , предсједник,
2.Савић Раде,члан
3.Стевановић Владан ,члан
4.Бошковић Весна ,члан
5.Аћимовић Радивоје,члан
Члан 2.
Задатак комисије је :
-да утврди да ли су обавезе инвеститора по уговору
број:02-360-55/03 од 07.07.2003.године извршене.
-да утврди стање објекта за кориштење ,стање уписа у
катастар и земљишњу књигу,
-да изврши сравњење финансијског стања у моменту
престанка важења уговора,
-да изврши примопредају паркинг простора.
Члан 3.
Радом комисије руководи предсједник комисије.
Комисија о свом раду води записник који је након
обављених задатака дужна доставити надлежном
органу.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-14/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 03/10,14/12 и 3/13) и члана 54.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник општине Зворник“, број 11/13)
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Милојко Мијић, санитарни инспектор АСО Зворник,
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у
предмету јавне набавке: “Системска дератизација
јавних површина и објеката (прољетња и јесења) на
подручју општине Зворник за 2014. годину“.
II
Услуге ће извршавати „Санитација“ д.о.о. Браће
Обрадовић 1, Зворник, према условима из понуде, број:
02-360-28-3/14, од 13.03.2014. године, одмах по
потписивању уговора о извршењу услуга и увођења у
посао од стране Надзорног органа. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених
услуга, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

17. април 2014.

II
Уговорене услуге ће вршити „ИНСТЕЛ“ д.о.о. Црвеног
Крста 18а, Бијељина, према условима из понуде, број:
02-360-33-2/14, од 19.03.2014. године, одмах по
потписивању уговора о вршењу услуга и увођења у
посао од стране Надзорног органа. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених
услуга, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-33/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 2.04.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 03/10,14/12 и 3/13) и члана 54.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник општине Зворник“, број 11/13)
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-28/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 03/10,14/12 и 3/13) и члана 54.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник општине Зворник“, број 11/13)
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Снежана Лалић из Зворника, запослена у „Зворник
стан“ а.д. Зворник, по занимању дипломирани инжењер
машинства, именује се за вршиоца сталног стручног
надзора у предмету јавне набавке: “Измјештање дијела
главног дистрибутивног гасовода на дијелу ГлиницаНови извор-Јадар-Асфалтна база, објеката „Дагум“ и
„Дрина обућа“ Каракај“.

I
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке „Изградња канализације у МЗ Кула Град“.
II
Радове ће изводити „ИНСТЕЛ“ д.о.о. Црвеног крста
18А, Бијељина, према условима из понуде, број: 02360-32-3/14, од 19.03.2014. године, одмах по
потписивању уговора о извођењу радова и увођења у
посао од стране Надзорног органа. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених
радова, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-32/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 2.04.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Регионалном
удружењу логораша Братунац ,у висини 500,00 КМ
намјенски за финансирање текућих активности у
2013.години.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200-Грант за Регионално Удружење
Логораша.
Новчана средства из тачке 1. Овог Закључка уплатити
на жиро-рачун Удружења.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-197/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Јавном предузећу
''Зворник стан''ад, у висини 250.000 КМ намјенски за
финансирање текућих активности у 2013.години.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200-Грант за ад''Зворник стан''ад.
Новчана средства из тачке 1. Овог Закључка уплатити
на жиро-рачун ЈП''Зворник стан''.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-201/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.12.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

17. април 2014.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04
,42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању
Буџета општине Зворник за 2014.годину (''Службени
гласник општине Зворник'',број:13/13), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете, број: 02-022-1/14 а на захтјев Мијатовић
Бранке, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Мијатовић Бранки ЈМБ 2210980188916Зворник-Ул.Б.Југовића Б-17,8/29 ,једнократна новчана
помоћ у износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-291/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.01.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број: 14/12) , Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-2/13 а на захтјев Илић Биљане, Начелник
општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Илић Биљани ЈМБ 2803990188915Зворник ,Ораовац,једнократна новчана помоћ у износу
од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.

17. април 2014.

општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Атанацковић Марије,
Начелник општине д о н о с и:

Члан 4.

З А К Љ У Ч А К

Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.

I

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-1/14
Датум: 08.01.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 03/10,14/12 и 3/13),Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
о исплати новчаних средстава
I
Одобрава се исплата новчаних средстава ЗЗ''Пеми''
Зворник по пореској фактури број:1/13 од
13.01.2014.године, у износу од 842,40 КМ за испоруку
паркета за фискултурну салу ОШ''Вук Караџић''
Роћевић.
II
Средства из тачке 1. Овог Закључка ће се уплатити
ЗЗ''Пеми'' Зворник, на жиро –рачун број:555-00600000532-68 код Нове банке.
Средства ће се исплатити на терет буџетске позиције
Грант за санацију школских објеката,економски код
415200.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансирање 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: 02-400-25/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник

Одобрава се Атанацковић Марији ЈМБ 1210984778625Зворник ,Тршић бб, једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-23/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Петковић Зорана,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Петковић Зорану ЈМБ 0410976180724Зворник ,Светог Саве З-13,једнократна новчана помоћ
у износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-20/14
Датум: 13.02.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Мићић Владана,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Мићић Владану ЈМБ 2003982773616Зворник ,Јасеница бб,једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
Члан2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-19/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Лазаревић Драгана,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К

17. април 2014.

Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-22/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13), Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Божић Александре,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Божић Александри ЈМБ 3004989778621Зворник ,Брањево бб,једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-21/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Одобрава се Лазаревић Драгану ЈМБ 3012983173984Зворник ,Брањево бб,једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Благојевић Бранка,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Благојевић Бранку ЈМБ 0910984773648Зворник ,Скочић бб,једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.

17. април 2014.

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: 08-430-107/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13), Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Новичић Ленке, Начелник
општине д о н о с и:

Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-37/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Махмутовић (Селим) Хати из
Зворника
ул.Вука
Караџића
бр.223
,са
ЈМБ:1008964187228,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења у износу од
150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Новичић Ленки ЈМБ 2812982188891Зворник ,Цер бб, једнократна новчана помоћ у износу
од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-42/14
Датум: 20.02.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
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број: 02-022-1/14 а на захтјев Новичић Ленке, Начелник
општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Кулић Драшку ЈМБ 0509983183905Зворник ,Снагово бб, једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-40/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Оро Николине, Начелник
општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Оро Николини ЈМБ 2901980179367Зворник-Вука Караџића 160 8/73 А, једнократна исплата
у износу од 400,00 КМ за прво и друго(близанци)
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.

17. април 2014.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-41/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Грујић (Марјан) Божици,ППБ,из Зворника ул.Браће
Југовића ''Б-15'',са ЈМБ:0801966188890 ,одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-44/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Пејић Зорица из
Тршића ЈМБГ:0805966188926 за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 250,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне помоћи
појединцима-одјељење за привреду 01190150.Новчана
средства исплатити на благајни општине.
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: 02-430-178/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Лакић (Зоран) Ивани из
Зворника
ул.Карађорђева
С-44,
са
ЈМБ:
3108982185048,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-163/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',
број:101/04,42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за 2013.годину
(''Службени гласник општине Зворник'', број:13/13),
Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете, број: 02-022-1/14 а на захтјев
Ликар Драгане, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К

17. април 2014.

I
Одобрава се Ликар Драгани ЈМБ 1309987188744Зворник-Светог Саве З-15, једнократна исплата у
износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-43/14
Датум: 25.02.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Павловић (Славко) Миодрагу из Зворника ул.Светог
Саве бр.78,са ЈМБ:1803957183912,одобрава се
исплата у износу од 150,00 КМ,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-151/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Јокић (Мирослав) Милошу из Бошковића,са
ЈМБ:0503962183907,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-979/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Станимировић (Војо) Милу из
Роћевића,са ЈМБ:2611968183938,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

17. април 2014.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-138/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Остојић (Ратка) Драгутину из Зворника ул.Браће
Југовића бр.3,са ЈМБ:2702959182215,одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-187/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Шкаво (Радан) Ведрану из
Каракаја –Ново Насеље,са ЈМБ:2101990193604,на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 150,00 КМ.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-128/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Ђекић (Ибро) Мурвети из
Зворника
ул.Српских
Јунака
бр.51,са
ЈМБ:2312954125884,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1098/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

17. април 2014.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Фафулић (Шабан) Хатиџи из
Зворника
ул.Српских
Јунака
бр.26,са
ЈМБ:2904954188896,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења у износу од
100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-54/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Вуковић Радовану из
Дрињаче,са ЈМБ:0102946183919,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-197/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Шакотић Мари из Зворника,са ЈМБ:2807953188943,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ,на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-205/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Николић (Милан) Славојки из Зворника Центар 3,са
ЈМБ:1401950189748,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.

17. април 2014.

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1017/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Томић Слађани,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Томић Слађани ЈМБ 0107982188902Зворник –Симе Перића С-25 ,једнократна исплата у
износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-53/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Лазаревић Жељку из Пађина,са ЈМБ:3010972183896,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ,на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

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: 08-430-190/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Лазић (Љубо) Сретену из
Јардана,са ЈМБ:2002955183908,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.

17. април 2014.

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: 08-430-160/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Рикић (Јован) Зорици из
Зворника ул.Јадарска бр.22,са ЈМБ:1711953178521,на
име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-212/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Пејић (Зоран) Слађани из
Зворника ул.Светог Саве 151 зграда 18 (Јока
Јурошевић),са ЈМБ:2406980188918,на име једнократне
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новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-219/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Хаџић (Мехмед) Мексиди из
Зворника-Буковачки пут,са ЈМБ:2511965789314,на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-84/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

17. април 2014.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Савић (Владимир) Славици из
Зворника
ул.Симе
Перића
бр.61,,са
ЈМБ:1204983188891,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења у износу од
150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-194/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Лазић (Миомир) Драгану из Зворника ул.Браће Југовића
''Б-8'' 9/45,са ЈМБ:2012964180046,одобрава се исплата
у износу од 250,00 КМ,на име једнократне новчане
помоћи-тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-217/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Стевановић Маријани из
Зворника,са ЈМБ:1303988778644,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-222/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Тијанић (Вељко) Вељи,ППБ, из Зворника-Трг Краља
Петра I бр.25,са ЈМБ:0706993710024,одобрава се
исплата у износу од 150,00 КМ,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде , рањене и ППБ.

17. април 2014.

Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-199/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Савић Сњежане,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Савић Сњежани ЈМБ 1409987176775
Зворник ,Брањево,једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-50/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13), Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
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број: 02-022-1/14 а на захтјев Шакотић Зорана,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Шакотић Зорану ЈМБ 3007984153959Зворник ,Центар 3,спрат 6/49,једнократна исплата у
износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-54/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05, и 67/13),члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању
Буџета општине Зворник за 2013.годину (''Службени
гласник општине Зворник'',број:14/12),Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете, број: 02-022-2/13 а на захтјев Мијић Цвије,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Мијић Цвије ЈМБ 2406971183946-Зворник
,Малешић,једнократна исплата у износу од 500,00 КМ
за четврто рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-52/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

17. април 2014.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Мићановић Мирјани,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Мићановић Мирјани ЈМБ 1607986188911Зворник ,Ново Насеље,Улице бр 7,једнократна исплата
у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-51/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Рикановић Бране,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Рикановић Брани ЈМБ 2303980184084Зворник ,Табанци,једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-49/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Ерић Далиборке,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Ерић Далиборки ЈМБ 0705982365035Зворник ,Б.Југовића Б-2,4/20,једнократна исплата у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
Члан2
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-48/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Мујић Емиру, Начелник
општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К

17. април 2014.

Члан 1.
Одобрава се Мујић Емиру ЈМБ 0407993185003-Зворник
,Паљевићи,једнократна исплата у износу од 200,00 КМ
за прво рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-47/14
Датум: 10.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Влачић Љубише,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Влачић Љубиши ЈМБ 2909981183962Зворник-Улице бр.6 ,једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-45/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Смајиловић Емила,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Смајиловић Емилу ЈМБ 1707986183892Зворник-Буковик бб ,једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-46/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Писић Александра,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Писић Александру ЈМБ 1001974183978Зворник ,Пађине,једнократна исплата у износу од
500,00 КМ за треће рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.

17. април 2014.

Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-44/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Зекић (Стеван) Чеди из
Зворника
ул.Браће
Југовића
''Б-6''
10/49,са
ЈМБ:1802977180034,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-102/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Јовичић Јакову ,ППБ и РВИ, из Бошковића бр.37,са
ЈМБГ:1405973183943,одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 –средства за инвалиде, рањене и
ППБ.
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Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-225/14
Датум: 11.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник ,број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Каликул (Богдан) Љепосави из Зворника ул.Светог
Саве З-14 ,са ЈМБ:2601969171792,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 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-146/14
Датум: 11.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К

17. април 2014.

Члан 1.
Одобравају се средства Благојевић (Душан) Здравку из
Каракаја бр.489,са ЈМБ:2205957183903,на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-229/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Милановић Катарини из
Зворника,са ЈМБ:1802936188896,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-221/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Драгичевић (Слободан) Жарки
из Зворника ул. Свети Сава 7 РТВ 1/А,са
ЈМБ:2508985180009,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења у износу од
150,00 КМ.
Члан2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-153/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника
о начину и условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Цвијановић Гроздану из
Јардана-бараке,са ЈМБ:1806960171126, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

17. април 2014.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-201/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Авдић (Менсудин) Анису из
Ђулића,са ЈМБ:0701994180035,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-214/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Јовић Љубинки из Јарданабараке,са ЈМБ:0207959187219,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 100,00 КМ.
Члан2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
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позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-240/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Миљановић (Драго) Воиславу
из Зворника-Гробнице бр.34,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потребау износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-228/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

17. април 2014.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Драгић (Душан) Милошу из
Каракаја бр.121 А,са ЈМБ:1909975183892 ,на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-208/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Ђурић (Светозар) Златку из
Каракаја-Ђиле бб,са ЈМБ:1309983183896, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-201/14
Датум: 12.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Борачкој организацији
општине Зворник у износу од 300,00 КМ за покривање
дијела трошкова рада удружења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Средства са буџетске резерве реалоцирати на позицију
Грант за финансирање Општинске борачке
организације 415200, економски код 0119180.Средства
исплатити на жиро рачун удружења.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-26/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:4/05,11/05,3/07,13/07,8/08) и члана 46. Правилника
о раду запослених у Административној служби општине
Зворник, број: 02-014-42/09 од 26.05.2009. године,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Ђукановић (Момчило) Ики из Зворника,раднику
Административне службе Општине Зворник,одобрава
се исплата у износу од 150,00 КМ,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 411200-помоћ радницима АОС Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

17. април 2014.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-182/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Јосић (Обрен) Крсманији,ППБ,из Козлука са
ЈМБГ:1106938189230,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде , рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-142/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Јовић (Здравко) Гори из
Улица,са ЈМБ:0710963777024, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
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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: 08-430-181/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Мијатовић Неђи из Дрињаче,
на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-241/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Обреновић (Милан) Татјани из
Зворника
ул.
Светог
Саве
''З-14'',са
ЈМБ:2602969385004,на име једнократне новчане

17. април 2014.

помоћи за покривање трошкова лијечења дјетета у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-143/14
Датум: 14.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Сејдиновић
(Ахмет)
Мунибу
из
Шетића,са
ЈМБ:6701942183893,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-236/14
Датум: 17.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Готовац
(Сретко)
Снежани
из
Цера,са
ЈМБ:1304986185707,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-235/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Кокоруш Младенке,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Кокоруш Младенки ЈМБ 2006988179146Зворник-Ул. Болничка бр.60 ,једнократна исплата у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.

17. април 2014.

Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-55/14
Датум: 18.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Ивановић Бате, Начелник
општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Ивановић Бати ЈМБ 0301985183901Зворник-Китовнице ,једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-56/14
Датум: 18.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Благојевић Вишњи из Грбаваца
,са ЈМБ:0702952187494,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења у износу од
150,00 КМ.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-116/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Ашћерић (Станимир) Јовану из
Зворника
ул.Симе
Перића
50
А
,са
ЈМБ:1907992184220,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-125/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

17. април 2014.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Проданић (Бато) Смиљани из
Зворника
ул.Гаврила
Принципа
бр.8
,са
ЈМБ:2304971188924,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-230/14
Датум: 18.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Чоловић (Василије) Мирјани из
Зворника
ул.Симе
Перића
бр.5
,са
ЈМБ:0306962189069,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења дјетета у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-255/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),и члана 4.Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета
општине
Зворник,број:02-020-2/09
од
15.6.2009.године,Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Марић (Бранко) Предрагу из Зворника-Мејдан
бр.7,одобрава се исплата у износу од 500,00 КМ,на
име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења сина Марић Дејана.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-266/14
Датум: 19.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К

17. април 2014.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-89/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Гајић (Алекси) Милени из
Јасенице ,са ЈМБ:0708961188892,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-267/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Одобравају се средства Хајдаревић (Алија) Ехлимани
из Планинаца ,са ЈМБ:2009977188924,на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења дјетета у износу од 150,00 КМ.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Павловић (Сретко) Загорки из
Зворника
ул.Ослобођења
бр.15
,са
ЈМБ:
2004984187214 , на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења дјетета у износу од
150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-211/14
Датум: 20.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник број: 02-014-42/09 од 26.05.2009. године,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Нишић(Никола)
Бошку
из
Зворника
са
ЈМБ:1412981110096 и сталним мјестом пребивалишта
Вука Караџића бб,радник Административне службе
општине Зворник,одобрава се исплата у износу од
1.000,00 КМ ,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 411200-накнаде трошкова запослених.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.

17. април 2014.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-272/14
Датум: 20.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Ћетковић
(Виде)
Милоје
из
Економије,са
ЈМБ:0101940171793,одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-433-156/14
Датум: 20.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Стевановић (Цвијетин) Зорици
из Шетића ,са ЈМБ:1507969188911,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечењау
износу од 200,00 КМ.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-256/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Радоја (Живко) Љиљани из
Дрињаче-Сопотник бб ,са ЈМБ:1205957175036,на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
сахране мајке Вујмиловић Јоке у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1086/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

17. април 2014.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05, и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању
Буџета општине Зворник за 2013.годину (''Службени
гласник општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете, број: 02-022-1/14, а на захтјев Бошњак Самира,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Бошњак Самиру ЈМБ 3006988183899Зворник –Кучић Кула ,једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за друго рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-57/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05, и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању
Буџета општине Зворник за 2013.годину (''Службени
гласник општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете, број: 02-022-1/14 а на захтјев Обачкић Биљане,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Обачкић Биљани ЈМБГ 1511967715091Зворник ,Сопотник ,једнократна новчана исплата у
износу од 200,00 КМ за социјално угрожену
породицу,трошкове лијечења супруге.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
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IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-202/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник ,број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Манојловић (Радо) Драгану из Горњег Локања ,са
ЈМБ:0801970183909,одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-433-278/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник ,број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Вуковић (Тимотије) Милету из Зворника ул.Омладинска
1 Ц ,са ЈМБ:0301955182227,одобрава се исплата у
износу од 300,00 КМ, на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба.

17. април 2014.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-433-288/14
Датум: 24.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05, и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању
Буџета општине Зворник за 2013.годину (''Службени
гласник општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете, број: 02-022-1/14 а на захтјев Смајиловић
Рамизе, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Смајиловић Рамизи ЈМБ 2712969188896Зворник ,Ново Село,једнократна новчана помоћ у
износу од 100,00 КМ за социјално угрожену породицу
,тршкове лијечења супруге.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-168/14
Датум: 24.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05, и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању
Буџета општине Зворник за 2014.годину (''Службени
гласник општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете, број: 02-022-1/14 а на захтјев Бунгуровић
Асмире, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Бугуровић Асмири ЈМБ 1710984185058Зворник ,Кисељачка бр.19,једнократна исплата у
износу од 500,00 КМ за шесто рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-58/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Ждрало (Лазар) Радмили из
Зворника
ул.Радничка
59А
6/13
118
,са
ЈМБ:1102975178995,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења дјетета у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.

17. април 2014.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-174/14
Датум: 25.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Матић (Спасоје) Лазару из
Цера бр.118 ,са ЈМБ:0612945184227,на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-53/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Куртума (Милан) Даници из
Зворника
ул.Карађорђева
''Арена''
1/1,
са
ЈМБ:2804955187414,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечењау износу од
100,00 КМ.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-250/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник ,број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Спасојевић Миломиру из Лијешња , са ЈМБ:
2207972183890, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-433-298/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

17. април 2014.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Јокић Стојанке, Начелник
општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Јокић Стојанки ЈМБ 1804966176798Зворник - Дрињача ,једнократна новчана помоћ у
износу од 150,00 КМ за социјално угрожену
породицу,трошкове лијечења супруге.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-133/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05 и 98/13),члана 38. и 44.
Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'' број:3/10,14/12 и 3/13),
Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2013.годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:13/13),Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број: 02-022-1/14 а на
захтјев Вукадиновић Драге,Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Вукадиновић Драге ЈМБГ 1307923184220Зворник-Ул.Болничка бр.9,,једнократна новчана помоћ
у износу од 150,00 КМ за социјално угрожену
породицу,трошкове лијечења супруге.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије- Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-261/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 03/10,14/12 и 3/13) Начелник општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Туристичкој организацији општине
Зворник, исплата 4.500 КМ, намјенски за финансирање
текућих активности у 2014. Години.
II
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције ,Субвенција за рад Туристичке
организације ,економски код 414100.
Средства ће се уплатити на жиро-рачун Туристичке
организације.
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: 02-400-32/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Ерић Зорану из Зворника ,са
ЈМБ:1405970183896,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба у износу од 150,00 КМ.

17. април 2014.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-297/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Вашек (Драган) Дамиру из
Зворника ул.Светог Саве 196,са ЈМБ:1209968183893,на
име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења дјетета у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-176/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Симић (Петар) Милану из
Табанаца ,са ЈМБ:1404962183902,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-120/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13)Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Смиљанић Жарки,РВИ, из Зворника ул.Карађорђева С44,са ЈМБГ:1911973182214,одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде ,рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

17. април 2014.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-2/14
Датум: 27.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Цвјетиновић (Станко) Гордани из Доњег Локања,са
ЈМБ:1403968188926,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 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-264/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:4/05,11/05,3/07,13/07,8/08) и члана 46. Правилника
о раду запослених у Административној служби општине
Зворник ,број: 02-014-42/09 од 26.05.2009. године,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Бошковић (Цвијетин) Пелки из Зворника ул.Вука
Караџића,са ЈМБ:1101955189242,одобрава се исплата
у износу од 150,00 КМ, на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
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Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-433-113/14
Датум: 27.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:4/05,11/05,3/07,13/07,8/08) и члана 46. Правилника
о раду запослених у Административној служби општине
Зворник ,број: 02-014-42/09 од 26.05.2009. године,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Ребић Раденку из Каракаја,раднику Административне
службе Општине Зворник,одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења супруге.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 411200-помоћ радницима АОС Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-293/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) Начелник општине д о н о с и:

17. април 2014.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне помоћи
појединцима
–одјељење
за
привреду
01190150.Новчана средства исплатити на благајни
општине.
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: 08-430-309/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Драшкић Срђану из Каракаја,
ЈМБ:1011995183892, једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за финансирање трошкова на текван-до Европском првенству у Минску.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције,412500-Грант за финансирање
буџета за младе.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
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: 08-66-80/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Арсеновић Зоран из
Шепка ЈМБГ 2508966183900 за покривање трошкова
лијечења супруге у износу од 200,00 КМ.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Миличић (Милинко) Неђељку из Каракаја- бараке, са
ЈМБ:1202968183920,одобрава се исплата у износу од
100,00 КМ ,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
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: 08-433-185/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:
101/04,42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број:3/10,14/12 и 3/13), Одлуке о усвајању
Буџета општине Зворник за 2013.годину (''Службени
гласник општине Зворник'', број:13/13),Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете, број: 02-022-1/14 а на захтјев Митровић
Александра, Начелник општине д о н о с и:

17. април 2014.

Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-60/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Тојчић Маре, Начелник
општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Тојчић Мари ЈМБ 2904985188746-ЗворникГорњи Грбавци бр.57 ,једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за друго рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-59/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Митровић Александру ЈМБ3007993773617
-Зворник –Доњи Локањ , једнократна исплата у износу
од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',број:101/04,
42/05 и 98/13),члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13),Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број: 02-022-1/14 а на захтјев Томић Зорице, Начелник
општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Томић Зорици ЈМБ 3007984153959Зворник ,Шетићи , ,једнократна исплата у износу од
500,00 КМ за треће рођено дијете.

17. април 2014.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-284/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 2.4.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 2.
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Служба буџета Зворник.
Члан 4.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-62/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину
и условима за додјелу једнократних новчаних помоћи
из буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Милетић Манојлу из Китовница
бр.76 ,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења дјетета у износу од
200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

Члан 1.
Илић (Жељко) Тамари из Зворника са сталним мјестом
пребивалишта Браће Обрадовића II/1 и ЈМБ
1310990185002, студенту Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију у Београду одобрава се
исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривања трошкова школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-328/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 3.4.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, 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

О Г Л А С
Административна служба општине Зворник –
Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја на основу свог рјешења број: 05-373-5/14 од
17.03.2014. године, извршило је у регистру Заједница
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етажних власника стамбених зграда у регистарском
листу број 142 упис промјене лица овлашћеног за
заступање Заједнице етажних власника зграде
''ТШЦ'' која се налази у Каракају, на тај начин што ће
досадашњем предсједнику Скупштине Калајџић Зорану
престати представљања а предсједнику Управног
одбора Савић Љубици , престати право заступања
Заједнице етажних власника зграде ''ТШЦ'' Каракај.
У будућем раду , Заједницу етажних власника зграде
''ТШЦ'' Каракај, ће
представљати предсједник
Скупштине Бандић Борка а заступати предсједник
Управног одбора Васиљевић Љубиша.

17. април 2014.

Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Број: 05-373-5/14
Датум: 17.03.2014. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бранко Јашић с.р.
.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СТРАНА

1. Рјешење о Разрјешењу предсједника Скупштине општине Зворник

1

2. Рјешење о Избору предсједника Скупштине општине Зворник

1

3. Одлука о усвајању Нацрта Ребаланса буџета општине Зворник за 2014. годину

1

4. Одлука о гробљима и погребној дјелатности на подручју општине Зворник

2

5. Одлука о расподјели средстава спортским организацијама за 2014. годину

11

6. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Зворник

14

7. Одлука о куповини земљишта за потребе гробља у Мјесној заједници Козлук

15

8. Одлука о прихватању поклона земљишта у Мјесној заједници Јардан

15

9. Одлука о измјени и допуни одлуке o такси превозу

15

10. Одлука о покретању иницијативе да се Општини Зворник додјели статус Града Зворник

16

11. Одлука о одређивању простора за јавна окупљања грађана

16

12. Одлука о накнади предсједнику и члановима Одбора за жалбе Општинске управе Зворник

17

13. Одлука о измјенама и допунама одлуке о оснивању јавне предшколске васпитно образовне установе у
Зворнику

17

14. Програм кориштења буџетских средстава за подстицај развоја пољопривреде зa 2014. годину

18

15. Закључак у вези Фабрике Глинице „Бирач“ Зворник

24

16. Закључак у вези Д.О.О „Хемос Импрегнације“ Каракај

24

17. Закључак у вези Одлуке о гробљима и погребној дјелатности на подручју општине Зворник

24

18. Закључак о усвајању Информације о стању у спорту на подручју општине Зворник

25

19. Закључак о усвајању Информације о стању у кошаркашком спорту на подручју општине Зворник са
приједлогом мјера

25

20. Закључак о усвајању Извјештаја о стању у пољопривреди са прегледом остварених регреса и
подстицаја у 2013. Години

25

21. Закључак у вези Јавних установа чији је оснивач Скупштина општине Зворник

25

22. Закључак о усвајању Информације о резултатима активности пројекта ''Регистрација непокретности'', уз
препоруку о потреби предузимања конкретних мјера Општине Зворник са приједлогом закључака

26

23. Рјешење о одбијању захтјева Крајишник (Драге) Горана насеље Економија

26

24. Рјешење о одбијању захтјева Јовановић (Тодора) Здравко) Каракај

27

25. Рјешење о разрјешењу в.д.директора ЈУ „Дом за стара лица“ Кисељак

28

26. Рјешење о разрјешењу в.д.директора Туристичке организације општине Зворник

29

27. Рјешење о разрјешењу в.д.директора ЈУ “ Дом омладине“ Зворник

29

28. Рјешење о именовању директора ЈУ „Дом за стара лица“ Кисељак

29

29. Рјешење о именовању директора Туристичке организације општине Зворник

29

30. Рјешење о именовању директора ЈУ „ Дом омладине“ Зворник

30

31. Рјешење о именовању одбора за жалбе Општинске управе Зворник

30

32. Рјешење о именовању члана Првостепене стручне Комисије о процјени потреба и усмјеравања дјеце и
омладине са сметњама у развоју

30
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

СТРАНА

1.

Одлука о додјели помоћи у храни у оквиру пројекта „Народна кухиња“ за 2014.годину

30

2.

Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничког пројекта подршка набавке
лијекова за породице погинулих бораца и ратне војне инвалиде
Одлука о именовању кандидата за комисију за припрему, праћење и анализу изградње објеката

31

Правилник о измјени и допуни правилника о коришћењу мобилних и фиксних телефона и
репрезентације и ограничавању трошкова
Правилник о измјени и допуни правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Професионалној ватрогасној јединици Зворник
Рјешење о именовању Госпаве Јеремић за вршиоца сталног стручног надзора у предмету
пружања услуга „Набавка информативних услуга путем радија“
Рјешење о измјени рјешења о именовању комисије за социјалну заштиту и инклузију општине
Зворник
Рјешење у оквиру пројета „Развој и сарадња у регији Бирач“

32

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

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.

Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Измјештање дијела главног дистрибутивног
гасовода на дијелу Глиница-Нови.Извор-Јадар-Асфалтна база, објекта „Дагум“ и Дрина обућа“
Каракај
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Изградња канализације у МЗ Кула Град“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Систематска дератизација јавних површина и
објекта (прољетна и јесења) на подручју општине Зворник за 2014.годину“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Санација клизишта на локалном путу за Локањ
у засеоку Гудура“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Одржавање јавне расвјете у Зворнику“
Рјешење о именовању Миње Радовића за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Асфалтирање локалних путева у МЗ Роћевић- Лот1, Асфалтирање пута на дионици Цокин путТрновица Лот2 и Асфалтирање локалних путева у МЗ Скочић-Лот3“
Рјешење о именовању Драгише Савић за вршиоца сталног стручног надзора за услуге „Ревизија
техничке документације водоводног система „Локањ-Пилица Лот1“, Ревизија техничке
документације водоводног система Тршић Лот2 и Ревизија техничке документације за
реконструкцију дијела главних дистрибутивних и потисних цјевовода у граду Зворнику и
приградском насељу Каракај-Лот3“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Превоз материјала на релацији ЈошаницаПилица.Лот1, чишћење ријечног корита Локањске ријеке у Доњем Шепку – Лот2 и полагање
водоводног цријева у МЗ Роћевић-Лот 3“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Реконструкција и асфалтирање улица у граду
Зворнику“
Рјешење о именовању Миње Радовића за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Санација клизишта на локалном путу за Локањ у засеоку Гудура“
Рјешење о именовању комисије за праћење и анализу изведених радова на асфалтирању пута
Живковина-Новаковићи у МЗ Тршић, асфалтирању пута за засеок Ерићи у МЗ Челопек и
асфалтирање пута за засеок Савићи у МЗ Челопек
Рјешење о именовању Анђелко Бошковић за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу
радова „Одржавање јавне расвјете у Зворнику“
Рјешење о именовању комисије Асфалтирање локалних путева у МЗ Роћевић-Лот 1,
асфалтирање пута на дионици Цокин пут-Трновица Лот2 и Асфалтирање локалних путева у МЗ
Скочић- Лот 3
Рјешење о именовању комисије за примопредају паркинг простора
Рјешење Милојко Мијић именује се за вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке „Систематска дератизација јавних површина и објеката (прољетна и јесења) на подручју
општине Зворник за 2014.годину“
Рјешење Снежана Лалић именује се за вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке: „Измјештање дијела главног дистрибутивног гасовода на дијелу Глиница-Нови.ИзворЈадар-Асфалтна база, објекта „Дагум“ и Дрина обућа“ Каракај
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26.

Рјешење Стевановић Владан именује се за вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке „„Изградња канализације у МЗ Кула Град“
Закључак о одобравању новчаних средстава Регионалном удружењу логораша Братунац

27.

Закључак о одобравању новчаних средстава „Зворник стан“

42

28.

Закључак о одобравању новчаних средстава Мијатовић Бранки

42

29.

Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Биљани

42

30.

Закључак о одобравању новчаних средстава ЗЗ „Пеми“

43

31.

Закључак о одобравању новчаних средстава Атанацковић Марији

43

32.

Закључак о одобравању новчаних средстава Петковић Зорану

43

33.

Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић Владану

44

34.

Закључак о одобравању новчаних средстава Лазаревић Драгану

44

35.

Закључак о одобравању новчаних средстава Божић Александри

44

36.

Закључак о одобравању новчаних средстава Благојевић Бранку

45

37.

Закључак о одобравању новчаних средстава Махмутовић Хати

45

38.

Закључак о одобравању новчаних средстава Новичић Ленки

45

39.

Закључак о одобравању новчаних средстава Кулић Драшку

46

40.

Закључак о одобравању новчаних средстава Оро Николини

46

41.

Закључак о одобравању новчаних средстава Грујић Божици

46

42.

Закључак о одобравању новчаних средстава Пејић Зорици

46

43.

Закључак о одобравању новчаних средстава Лакић Ивани

47

44.

Закључак о одобравању новчаних средстава Ликар Драгани

47

45.

Закључак о одобравању новчаних средстава Павловић Миодрагу

47

46.

Закључак о одобравању новчаних средстава Јокић Милошу

48

47.

Закључак о одобравању новчаних средстава Станимировић Милу

48

48.

Закључак о одобравању новчаних средстава Остојић Драгутину

48

49.

Закључак о одобравању новчаних средстава Шкаво Ведрану

48

50.

Закључак о одобравању новчаних средстава Ђекић Мурвети

49

51.

Закључак о одобравању новчаних средстава Фафулић Хатиџи

49

52.

Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић Радовану

49

53.

Закључак о одобравању новчаних средстава Шакотић Мари

50

54.

Закључак о одобравању новчаних средстава Николић Славојки

50

55.

Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Слађани

50

56.

Закључак о одобравању новчаних средстава Лазаревић Жељку

51

57.

Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Сретену

51

58.

Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић Зорици

51

59.

Закључак о одобравању новчаних средстава Пејић Слађани

51

60.

Закључак о одобравању новчаних средстава Хаџић Мексиди

52

61.

Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Славици

52

62.

Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Драгану

52
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63.

Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Маријани

53

64.

Закључак о одобравању новчаних средстава Тијанић Вељи

53

65.

Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Сњежани

53

66.

Закључак о одобравању новчаних средстава Шакотић Зорану

54

67.

Закључак о одобравању новчаних средстава Мијић Цвије

54

68.

Закључак о одобравању новчаних средстава Мићановић Мирјани

54

69.

Закључак о одобравању новчаних средстава Рикановић Брани

54

70.

Закључак о одобравању новчаних средстава Ерић Далиборки

55

71.

Закључак о одобравању новчаних средстава Мујић Емиру

55

72.

Закључак о одобравању новчаних средстава Влачић Љубиши

55

73.

Закључак о одобравању новчаних средстава Смајиловић Емилу

56

74.

Закључак о одобравању новчаних средстава Писић Александру

56

75.

Закључак о одобравању новчаних средстава Зекић Чеди

56

76.

Закључак о одобравању новчаних средстава Јовичић Јакову

56

77.

Закључак о одобравању новчаних средстава Каликул Љепосави

57

78.

Закључак о одобравању новчаних средстава Благојевић Здравку

57

79.

Закључак о одобравању новчаних средстава Милановић Катарини

57

80.

Закључак о одобравању новчаних средстава Драгичевић Жарки

58

81.

Закључак о одобравању новчаних средстава Цвијановић Гроздану

58

82.

Закључак о одобравању новчаних средстава Авдић Анису

58

83.

Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Љубинки

58

84.

Закључак о одобравању новчаних средстава Миљановић Воиславу

59

85.

Закључак о одобравању новчаних средстава Драгић Милошу

59

86.

Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић Златку

59

87.

Закључак о одобравању новчаних средстава Борачкој организацији Зворник

60

88.

Закључак о одобравању новчаних средстава Ђукановић Ики

60

89.

Закључак о одобравању новчаних средстава Јосић Крсманији

60

90.

Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Гори

60

91.

Закључак о одобравању новчаних средстава Мијатовић Неђи

61

92.

Закључак о одобравању новчаних средстава Обреновић Татјани

61

93.

Закључак о одобравању новчаних средстава Сејдиновић Мунибу

61

94.

Закључак о одобравању новчаних средстава Готовац Снежани

62

95.

Закључак о одобравању новчаних средстава Кокоруш Младенки

62

96.

Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Бати

62

97.

Закључак о одобравању новчаних средстава Благојевић Вишњи

62

98.

Закључак о одобравању новчаних средстава Ашћерић Јовану

63

99.

Закључак о одобравању новчаних средстава Проданић Смиљани

63

100.

Закључак о одобравању новчаних средстава Чоловић Мирјани

63

79

Број 03

Службени гласник општине Зворник

17. април 2014.

101.

Закључак о одобравању новчаних средстава Марић Предрагу

64

102.

Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдаревић Ехлимани

64

103.

Закључак о одобравању новчаних средстава Гајић Милени

64

104.

Закључак о одобравању новчаних средстава Павловић Загорки

65

105.

Закључак о одобравању новчаних средстава Нишић Бошку

65

106.

Закључак о одобравању новчаних средстава Ћетковић Милоју

65

107.

Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Зорици

65

108.

Закључак о одобравању новчаних средстава Радоја Љиљани

66

109.

Закључак о одобравању новчаних средстава Бошњак Самиру

66

110.

Закључак о одобравању новчаних средстава Обачкић Биљани

66

111.

Закључак о одобравању новчаних средстава Манојловић Драгану

67

112.

Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић Милету

67

113.

Закључак о одобравању новчаних средстава Смајиловић Рамизи

67

114.

Закључак о одобравању новчаних средстава Бугуровић Асмири

68

115.

Закључак о одобравању новчаних средстава Ждрало Радмили

68

116.

Закључак о одобравању новчаних средстава Матић Лазару

68

117.

Закључак о одобравању новчаних средстава Куртума Даници

68

118.

Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић Миломиру

69

119.

Закључак о одобравању новчаних средстава Јокић Стојанки

69

120.

Закључак о одобравању новчаних средстава Вукадиновић Драги

69

121.

Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији Зворник

70

122.

Закључак о одобравању новчаних средстава Ерић Зорану

70

123.

Закључак о одобравању новчаних средстава Вашек Дамиру

70

124.

Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Милану

71

125.

Закључак о одобравању новчаних средстава Смиљанић Жарки

71

126.

Закључак о одобравању новчаних средстава Цвјетиновић Гордани

71

127.

Закључак о одобравању новчаних средстава Бошковић Пелки

71

128.

Закључак о одобравању новчаних средстава Ребић Раденку

72

129.

Закључак о одобравању новчаних средстава Арсеновић Зорану

72

130.

Закључак о одобравању новчаних средстава Драшкић Срђану

72

131.

Закључак о одобравању новчаних средстава Миличић Неђељку

73

132.

Закључак о одобравању новчаних средстава Митровић Александру

73

133.

Закључак о одобравању новчаних средстава Тојчић Мари

73

134.

Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Зорици

74

135.

Закључак о одобравању новчаних средстава Милетић Манојлу

74

136.

Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Тамари

74

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА СТРАНА
1.

Оглас о извршеном упису лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника зграде
„ТШЦ“ Каракај

74
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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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