СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК

Скупштина општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 43. Статута општине Зворник –
пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“, број: 3/10) и Закључка Владе Републике
Српске о уступању имовине бивше Дрвне индустрије
„Јадар“ Зворник Општини Зворник на управљање
донесеног на сједници Владе РС од 07.04.2011. године
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.априла 2011. године, доноси

ОДЛУКУ

о оснивању ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ „ЈАДАР“ Зворник
Члан 1.
Општина Зворник приступа оснивању Пословне зоне
„Јадар“ Зворник са сједиштем у Каракају (у даљем
тексту: Пословна зона) са циљем стварања могућности
за бржи економски развој Општине Зворник.
Члан 2.
Пословна зона из члана 1. ове Одлуке оснива се на
локалитету бивше дрвне индустрије „Јадар“ Зворник, на
парцелама означеним КЧ број од 7307/1 до 7307/21,
7308, 7309, 7310/1, 7310/2 и 7320 све уписане у
посједовни лист број: 318 К.О. Зворник.
Члан 3.
Основни циљ формирања Пословне зоне је дугорочно
рјешавање потребе предузећа и предузетника за
пословним простором, уређеним грађевинским
замљиштом за производне и услужне дјелатности и
пружање припремљене инфраструктуре на заједничко
кориштење пословним субјектима смјештеним у
пословну зону.
Подстицањем развоја пословне зоне се постиже: раст и
развој постојећих предузећа, стварање нових
предузећа, отварање нових радних мјеста, стварање
могућности за улагање и остварење директних страних
инвестиција, развој нових технологија, стварање
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могућности за измјештање производних дјелатности из
градских подручја, креирање повољне предузетничке
климе у окружењу, потицање развоја малих и средњих
предузећа, развој локалне заједнице и регије,
повећање извоза, повећање ГДП-а, развој привреде у
цјелини и повећање удјела производње у привреди.
Пословна зона „Јадар“
Пословна зона је простор с припремљеном и уређеном
инфраструктуром,
асфалтним
прилазима,
прикључцима електричне, топлинске и осталих
енергија, телефонском и комуналном мрежом, унутар
кога се одвија одређена пословна активност.
Пословна зона ће располагати и осталим
погодностима, као што су рачуноводствене,
административне и друге услуге, које привлаче
предузетнике да граде пословне и производне објекте
на том простору.
Члан 4.
У сврху остваривања циља, Пословна зона ће
обављати сљедеће дјелатности:
Пружање услуга инкубације за новоосноване пословне
субјекте;
Пружање административних, техничких и других услуга
пословним субјектима;
Давање у закуп пословног простора под тржишним или
под повољнијим условима;
Обезбјеђење
брзог
приступа
пословним
информацијама и обезбјеђење комуналних и других
услуга пословним субјектима;
Организовање семинара конференција, округлих
столова и сличних догађаја;
Пружање консултантских и других услуга пословним
субјектима;
Прикупљање и обрада информација о привредним
кретањима у Општина Зворник, регији Бирач,
Републици Српској и БиХ;
Обављање других активности и послова који служе
остваривању циља Пословне зоне.
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Члан 5.
Овлашћује се Начелник општине Зворник да у име
Општине Зворник потписује Уговоре о коришћењу
грађевинског земљишта из члана 2. ове Одлуке у
Пословној зони, формира тим који ће управљати
Пословном зоном и врши све друге послове у складу са
Законом.
Члан 6.
ЛОКАЦИЈА ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ
Пословна зона „Јадар“ Зворник се налази на адреси
Каракај 62а, у урбаном језгру, КО, Зворник, Зворник,
површине 8,09 ha
Зона је у потпуности инфраструктурно опремљена
(водоводна,
канализациона,
електро
и
телекомуникациона мрежа). Око 25000 м2 од цјелокупне
површине је изграђено, од чега су 7000 м2 објекти са
могућношћу кориштења, а 18000 м2 није за употребу.
Макро-локација – зона се налази у Општини Зворник,
која лежи на источним обронцима Мајевице, на
надморској висини од 146 метара. Општина има
повољан географски положај, јер се у њој укрштају
путеви према:
Сарајеву .................
140 км
Београду ................
164 км
Новом Саду ...........
142 км
Ваљеву ..................
89 км
Бијељини ...............
53 км
Тузли ......................
52 км
Макролокацијски, зона је постављена релативно добро
с обзиром на то да јој је циљана намјена утицај на
локални економски развој. Сам Зворник не нуди
ресурсе од ширег међународног тржишног значаја, па
се сматра локацијом од локалног и микрорегионалног
значаја.
Микро локација - зона је смјештена у ширем центру
града, на сјеверном излазу из града у правцу Бијељине,
а у непосредној је близини граничног прелаза са
функцијом робног царинског терминала. Локална
саобраћајница на коју је наслоњено је умјерено
фреквентна, са тенденцијом појачања саобраћаја у
случају економског развоја Зворника и Бијељине као
административно-трговачког подрегионалног центра
сјевероисточног дијела Републике Српске.
Члан 7.
Приходи које ће од изнајмљивања грађевинског
земљишта и других активности остваривати Пословна
зона ће бити уплаћивани на посебан рачун Општине
Зворник и биће коришћена само за трошкове рада,
даљег развоја и уређења Пословне зоне.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
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Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-86/11
Датум: 18.04.2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

На основу члана 30. став 1. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. став 1. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 30/07) и
члана 26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћени
текст („Службени гласник општине Зворник“, број:
03/10), Скупштина општине Зворник, на сједници
одржаној 18.априла 2011. године, доноси
ОДЛУКУ
о задужењу Општине Зворник по основу емисије
обвезница у сврху реализације развојних
инфраструктурних пројеката на подручју Општине
Зворник
I
Скупштина општине Зворник сагласна је да се Oпштина
Зворник задужи емисијом обвезница на домаћем
тржишту капитала у износу од 3.000.000,00 КМ, на рок
доспијећа од 10 година.
II
Сврха задуживања је реализација следећих развојних
инфраструктурних пројеката на подручју Општине
Зворник:
Реконструкција и надоградња Рекреативно-спортског
центра Зворник у износу од 1.000.000,00 КМ,
Уређење изворишта љековите воде у Кисељаку у
износу од 200.000,00 КМ,
Ревитализација локалног пута Кисељачки пут –
Кисељак у износу од 600.000,00 КМ,
Куповина плаца и изградња паркинг гараже у износу од
400.000,00 КМ,
Изградња јавне расвјете у граду Зворнику у износу од
400.000,00 КМ,
Реализација I фазе пројекта реконструкција старог
зворничког средњевјековног града „Ђурђевграда“ у
износу од 400.000,00 КМ,
У случају евентуалне измјене неког од планираних
пројеката Скупштина општине Зворнник мора дати
сагласност на измјену.
III
Обвезнице општине Зворник ће се емитовати под
сљедећим условима:
Износ задужења: 3.000.000,00 КМ;
Каматна стопа: 6,75%;
Рок отплате: 10 година;
Главница и камата ће се исплаћивати у полугодишњим
ануитетима;
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Укупна задуженост општине Зворник на дан 18.04.2011.
године износи 1.329.529,08 КМ. У текућој години, по
постојећем задужењу, за отплату доспијева 231.350,00
КМ, што у односу на редовне приходе у претходној
години износи 1,96 %. Годишњи ануитет по
предложеном новом задужењу у периоду 2012 - 2022
године, износи 417.405,68 КМ што укупно, са
постојећим задужењем износи 5,47 % од износа
редовних прихода општине Зворник, остварених у
претходној фискалној години.
Обвезнице општине Зворник, по завршетку и
регистрацији емисије, биће уврштене на Службено
тржиште Бањалучке берзе.
IV
Овлашћује се Начелник општине Зворник, Зоран
Стевановић, да Министарству финансија РС поднесе
Захтјев за добијање одобрења за задужење општине
Зворник емисијом обвезница.
V
Отплата главнице и камате по основу емисије
обвезница ће се вршити из прихода буџета општине
Зворник.
VI
Саставни дио ове Одлуке је табела амортизационог
плана отплате задужења по основу емисије обвезница.
VII
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-87/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу 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), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 18. априла 2011. године, доноси
OДЛУКУ
o провођењу поступка давања у закуп пословног
простора у власништву општине Зворник
Члан 1.
Пословним простором у смислу ове одлуке сматра се
јeдна или више просторија које , по правилу чине
грађевинску цјелину и имају засебан улаз , а
намијењене су за вршење пословне дјелатности.
Члан 2.
Предмет давања у закуп по овој одлуци могу бити
пословне просторије у власништву општине Зворник
које не служе обављању њених редовних функција
предвиђених законом.

20. април 2011.

Члан 3.
Пословне просторије дају се у закуп усменим јавним
надметањем , а непосредном погодбом само када је
давање у закуп усменим јавним надметањем остало
безуспјешно.Непосредном
погодбом
пословне
просторије могу се давати у закуп и у случају када је
закупац републички орган управе , хуманитарна или
слична организација.
Члан 4.
Одлуку о провођењу поступка јавног надметања ради
давања у закуп пословних просторија доноси
Скупштина општине Зворник , а поступак проводи
комисија коју именује Начелник општине Зворник.
Члан 5.
Са учесником јавног надметања који понуди највећу
цијену Начелник општине ће закључити уговор у
писменом облику. Закупац је дужан уплатити уговорену
закупнину у року утврђеном у уговору а најкасније на
дан уласка у посјед пословне просторије.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-83/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу 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), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 18. априла 2011.године , доноси
OДЛУКУ
о утврђивању висине закупнине за пословне
просторије у власништвуопштине Зворник
Члан 1.
Пословни простор у власништву општине Зворник даје
се у закуп усменим јавним надметањем а непосредном
погодбом у случајевима предвиђеним Одлуком о
провођењу поступка давања у закуп пословног
простора у власништву општине Зворник.
Члан 2.
Закупнина за пословне просторе у власништву општине
Зворник се одређује у висини цијене постигнуте на
усменом јавном надметању.
Члан 3.
Уколико се пословни простор даје у закуп непосредном
погодбом цијена закупнине не може бити нижа од
тржишне.
Под тржишном вриједношћу сматра се вриједност
утврђена по прописима о порезу на пренос
непокретности и права.
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Члан 4.
Закупнина се уплађује годишње унапријед и то за прву
годину одмах по потписивању уговора , а за наредне
године у року од петнаест дана од почетка закупног
периода.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-84/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' број:101/04, 42/05 и 118/05),
члана 19. став 1. тачка 2. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске''
број:68/07) у вези са чланом 10. Одлуке о оснивању ЈУ
''Дом за стара лица'' Кисељак-Зворник, број:01-02216/2011 од 17.фебруара 2011.године ( Службени
гласник општине Зворник број:1/2011) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник- Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број:3/10),
Скупштина општине Зворник на сједници од 18. априла
2011. године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Јавне установе
''Дом за стара лица '' Кисељак- Зворник
I
Даје се сагласност на Статут Јавне установе ''Дом за
стара лица'' Кисељак- Зворник, број:Y0-8/2011 донесен
на сједници Управног одбора 05. априла 2011. године.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-66/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске (''Службени гласник Републике
Српске'' број 112/06 ) , члана 4. Правилника о поступку
јавног надметања за продају грађевинског земљишта у
државној својини (''Службени гласник Републике
Српске'' број 14/07), члана 7. Одлуке о грађевинском
земљишту (''Службени гласник општине Зворник'' број
4/07) и члана 26.и 43.Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број 3/10), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18. априла 2011.године , доноси

20. април 2011.

OДЛУКУ
о расписивању лицитације-усменог јавног
надметања за продају неизграђеног грађевинског
земљишта означеног као кп.бр.5182/1 , 5183/136 и
5182/137 КО Зворник
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом одлуком и
Правилником о поступку јавног надметања за продају
грађевинског земљишта у државној својини спровешће
се лицитација-усмено јавно надметање за продају
неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини у насељу Економија општина Зворник и то:
1.кп.бр.5182/1 зв.Табла 1,3 и 5 њива 2. класе површине
4797 М2 којој по старом операту одговара кп.бр.3063/63
КО Зворник , намјена: угоститељско-рекреативни
садржаји са становањем спратности П+Пк до П+3,
почетна цијена износи 14.391,00 КМ.
2.кп.бр.5182/136 зв.Економија њива 2 класе површине
726 М2 којој по старом операту одговара кп.бр.3063/61
КО Зворник , намјена :услуга и трговина са становањем
спратности П+Пк до П+2, почетна цијена износи
4.356,00 КМ.
3.кп.бр.5182/137 зв.Економија њива 2 класе површине
1376 М2 којој по старом операту одговара кп.бр.3063/62
КО Зворник , намјена :услужно-пословне дјелатности
спратности П+Пк до П+2 , почетна цијена износи
8.256,00 КМ.
Члан 2.
Право учешћа на лицитацији имају сва правна и
физичка лица која на име кауције уплате 10% од
почетне продајне цијене на рачун општине
Зворник.Лицитација траје све док се истичу веће
цијене.Цијена се може подићи у односу на предходну
цијену најмање за 50,00 КМ , а највише за 500,00 КМ.
Члан 3.
Са учесником лицитације који понуди највећу цијену
Начелник општине Зворник ће закључити уговор о
купопродаји.Купац је дужан купопродајну цијену
уплатити у року од петнаест дана од потписивања
уговора ,а предаја земљишта у посјед купцу извршиће
се одмах након уплате купопродајне цијене.Уколико
најбоље пласирани понуђач одустане од уговора,
уговор ће се додијелити сљедеће пласираном
понуђачу.
Члан 4.
Поступак лицитације провешће комисија за лицитацију,
коју именује Начелник општине Зворник.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-88/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 348.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске’’ број 124/08 и
58/09 ) , члана 42. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске(''Службени гласник Републике
Српске'' број:112/06 ) и члана 26.и 43.Статута општине
Зворник -пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број 3/10), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 18. априла 2011. године, доноси

OДЛУКУ

о преносу права располагања Дому здравља
Зворник земљишта означеног као
кп.бр.2042/3-9/520 КО Зворник
Члан 1.
Општина Зворник преноси право располагања и посјед
Дому здравља Зворник на некретнинама означеним
као кч.бр 9/520 Економско двориште Дом здравља
површине 181 м2 ,уписане у зк.ул.бр.1079 КО Зворник
као државна имовина са 1/1 и правом располагања у
корист Општине Зворник са 1/1, којима по новом
премјеру одговара
кп.бр.2042/3 ''Поток Златица''
остало неплодно земљиште у површини 299 м2 уписано
у пл.бр.2151 КО Зворник-град на име Општина Зворник
са 1/1.
Право располагања и посјед на некретнинама из става
1.овог члана преносе се без накнаде , као изграђено
земљиште Дома здравља Зворник.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине Зворник да може
закључити уговор о преносу права располагања и
посјед на некретнинама из члана 1.ове одлуке којим ће
се регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-85/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске”, број 112/06) и 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
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коме је изграђена зграда без права коришћења
земљишта ради грађења, по захтјеву Мариловић
(Млађена) Мирослава из Зворника, Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 18. априла 2011. године
донијела је

Р Ј ЕШ Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на градском
грађевинском земљишту у корист Мариловић
(Млађена) Мирослава из Зворника са 1/1 дијела као
бесправног градитеља породично стамбене зграде у
смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске означеном као:
- парцела бр. 3063/54 зв. „Поље” њива у површини од
739 м², уписана у зк.ул.бр. 1196 К.О.Зворник са правом
власништва Државна имовина са 1/1, и правом
располагања у корист Општине Зворник са 1/1 по
старом катастарском операту, коме по новом
катастарском операту одговара земљиште:
- к.п. бр. 5182/77 зв. „Поље” њива 2. класе у површини
од 739 м², уписана у п.л. бр.323 К.О. Зворник као посјед
ДС: Скупштина општине Зворник са 1/1, на коме је
градитељ саградио породично стамбену зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за тржишну вриједност земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 2.956,00
КМ(двијехиљадедеветстотинапедесетшестконвертибил
-них марака) у корист Општине Зворник на жиро рачун
бр. 555-006-00001655-94, код Нове Банке Зворник у
року од 15 (петнаест) дана од дана правоснажности
истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (рента) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грђење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Након правоснажности овог рјешења и достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења Земљишно књижно
одјељење Основног суда у Зворнику извршиће укњижбу
права власништва а Подручна јединица Зворник,
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове извршиће упис права посједа у корист
Мариловић (Млађена) Мирослава из Зворника са 1/1
дијела уз истовремено брисање раније извршених
уписа.
5. Овим рјешењем одређује се брисање забиљежбе
права располагања у корист Општине Зворник.
6. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
Образложење
Захтјевом од 30.03.2010. године, Мариловић (Млађена)
Мирослав из Зворника затражио је да му се на основу
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члана 47. става 1. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске, утврди право власништва на
земљишту означеном као к.п. бр. 5182/77 зв. „Поље”
њива 2. класе у површини од 739², уписана
м
у п.л.
бр.323 К.О. Зворник на име ДС: Скупштина општине
Зворник са 1/1 по новом катастарском операту, коме по
старом катастарском операту одговара к.ч. бр. 3063/54
зв. „Поље” њива у површини од 739
², уписана
м
у
зк.ул.бр. 1196 К.О.Зворник са правом власништва
Државна имовина са 1/1, право располагања у корист
Општине Зворник са 1/1 на коме је изградио породично
стамбену зграду без права кориштења земљишта ради
грађења.
Уз захтјев је приложио:
- копију катастарског плана број 11 К.О. Зворник,
- земљишно књижни извадак број 1196 К.О. Зворник,
- копију рјешења о накнадној урбанистичкој сагласности
број 04-364-47/2010 од 25.03.2010. године.
Подносилац захтјева је накнадно доставио земљишно
књижни извадак са усаглашеном површином.
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење
Општине
Зворник,
мишљење
Правобранилаштва
Републике
Српске-Сједиште
замјеника у Бијељини, процијена тржишне вриједности
земљишта из тачке 1. диспозитива овог рјешења
сталног судског вјештака грађевинске струке и одржана
је јавна расправа на лицу мјеста 24.02.2011. године о
којој је сачињен записник. Јавној расправи су
приступили подносилац захтјева, стручни сарадник за
геодетске послове и службено лице органа водитеља
поступка.
Увидом у записник са јавне расправе и у друге исправе
које су прибављене утврђено је слиједеће чињенично
стање:
- да је предмет поступка изграђено грађевинско
земљиште које је поближе описано у тачки 1.
диспозитива овог рјешења на коме је уписано право
власништва у корист Државне имовине са 1/1, са
правом располагања Општина Зворник у дијелу 1/1,
- 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 је Одјељење за просторно уређење Општине
Зворник својим актом бр. 04-475-35/2010 од 01.04.2010.
године, доставило податке:
• да се земљиште из тачке 1. диспозитива налази у
ужем урбаном подручју града Зворника у насељеном
мјесту Економија и припада категорији градског
грађевинског земљишта,
• да је за предметно подручје донешен „План
парцелације” насеља Економија („Службени гласник
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Општине Зворник”, број 11/05), да катастарској парцели
из тачке 1. диспозитива овог рјешења одговара
грађевинска парцела број 6,
• да се за бесправно изграђени породично стамбену
зграду може издати одобрење за грађење уз предходно
рјешавање имовинско правних односа,
• да је исто сагласно вођењу поступка утврђивања
права власништва у корист бесправног градитеља,
- да је Правобранилаштво Републике Српске-Сједиште
замјеника у Бијељини својим мишљењем број М-38/10
од 13.04.2010. године истакло да се у предмету има
поступити у складу са чланом 47. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
- да је у поступку одређивања тржишне вриједности
грађевиског земљишта, коју је власник изграђене
породично стамбене зграде дужан платити за
додијељено земљиште, закључком бр. 21.21/475-20/10
од 28.02.2011. године о одређивању вјештака
грађевинске струке, одређен стални судски вјештак
грађевинске струке Радовић Миња из Зворника,
- да подносилац захтјева и Општина Зворник нису
ставили примједбу на одређивање вјештака
грађевинске струке Радовић Миње за процијену
тржишне вриједности грађевинског земљишта,
- да је стални судски вјештак грађевинске струке
извршио процијену тржишне вриједности грађевинског
земљишта и установио у свом налазу да цијена 1м² у
зони у којој је саграђена породично стамбена зграда
подносиоца захтјева износи 4,00 КМ,
- да је налаз вјештака грађевинске струке тј. процијена
тржишне
вриједности
грађевинског
земљишта
достављен подносиоцу захтјева и Кабинету Начелника
општине Зворник и на исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске
струке орган је стао на становиште да је исти
објективан и непристрасан и да се вјештак руководио
чињеницом да је насење Економија изграђено на
додијењеним парцелама избјеглом и расељеном
становништву и да на поменутој локацији тј. насељу
прије започињања изградње породично стамбених
зграда нису били изграђени путеви, инсталације
водовода, канализације, електро инсталације и друго те
је и прихватило налаз и мишљење вјештака о тржишној
вриједности грађевинског земљишта које је предмет
овог поступка.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о грађевинском земљишту које је
Државна имовина и да истим у складу са одредбама
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члана 7. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске располаже општина.
На темељу предњег 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.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-16/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске(„Службени гласник
Републике Српске“, број: 112/06), и 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 државној својини на коме
је изграђен објекат без права кориштења земљишта
ради грађења, по захтјеву Филиповић (Милинка)
Владимира из Каракаја, насеље Жељезничка станица,
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 18.
априла 2011.године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на градском
грађевинском земљишту у корист Филиповић (Милинка)
Владимира из Каракаја, насеље Жељезничка станица
као бесправног градитеља породично-стамбене зграде
у смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске означеном као:
кч. бр. 3280/9 „Дунавац“, ораница у површини од 450м2,
уписана у зк. ул.
бр. 641 к.о. Зворник као власништво државне имовине
са правом располагања у корист фабрике глинице
„Бирач“ а.д. Зворник са 1/1 дијела по старом кат.
операту а по новом одговара земљиште:
- кп. бр. 5300/3 „Дунавац“, њива 2. класе у површини од
450м2, уписана у пл. бр.
2065 к.о. Зворник као посјед ДС-ДП“Бирач“ Зворник са
1/1 дијела.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за земљиште из тачке 1. диспозитива овог
рјешења
у
износу
од
2.925,00
КM
(сл.двијехиљадедетстотина-двадесетпет конверитибилних марака) у корист фабрике глинице “Бирач“ АД.
Зворник из Зворника, Каракај бб.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања
одобрења за грађење у складу са
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одредбама члана 21. став 2. и члана 26. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске.
4. Трошкови поступка одређују се у износу од 180,00
КМ. и исте је дужан уплатити Филиповић Владимир из
Каракаја одмах по правоснажности овог рјешења на
жиро рачун Републичке управе за геодетске и
имовинско правне послове Бања Лука број:
5550070022517643 са позивом на број 21-21 ИПП.
5.Након правоснажности овог рјешења, достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. овог рјешења и доказа о уплати трошкова
поступка из тачке 4. истог рјешења, Земљишно-књижно
одјељење Основног суда у Зворнику
извршиће
укњижбу права власништва а Подручна јединица
Републичке управе за геодетске и имовинско правне
послове у Зворнику извршиће упис права посједа у
корист Филиповић (Милинка) Владимира из Каракаја,
насеље Жељезничка станица
са 1/1 дијела уз
истовремено брисање раније извршених уписа на том
земљишту.
6. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
О б р а з л о ж е њ е
Захтјевом од 06.12.2010 године, Филиповић Владимир
из Каракаја насеље Жељезничка станица затражио је
да му се на основу члана 47. став 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске утврди
право власништва на земљишту државне својине
описаном у тачки 1. овог рјешења, на коме је изградио
породичну кућу без права кориштења земљишта ради
грађења.
Уз захтјев је приложо:
копију катастарског плана,
земљишно-књижни извaдак Основног суда у Зворнику
за земљиште које је предмет поступка и
копију локацијских услова за изграђени породично
стамбени објекат у Каракају,
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење бр. 04-475-116/2010 од 08.12.2010. године,
мишљење Правобранилаштва РС- Сједиште Замјеника
у Бијељини број: У-455/10 од 28.12.2010. године, путем
сталног судског вјештака грађевинске струке Радовић
Миње из Зворника извршена је процјена тржишне
вриједности земљишта из тачке 1. овог рјешења,
прибављени су подаци Пореске управе
Зворник о тржишној цијени земљишта број:
06/1.06/0703/052-7/11 од 27.01.2011 године, извршен је
увиђај и усмена расправа на лицу мјеста у присуству
подносиоца
захтјева,
пуномоћника
фабрике
глинице“Бирач“ из Зворник, геометра и службених лица
што је констатовано на записник од 24.12.2010. године
као и више расправа у канцеларији органа у одсуству
подносиоца захтјева оправданом због боравка код
фамилије у иностранству и утврђено је:
- да је предмет поступка изграђено грађевинско
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земљиште власништво државне имовине описане у
тачки 1. диспозитива уписано са правом располагања
и стањем посједа у корист фабрике глинице“Бирач“ из
Зворника, Каракај бб.са 1/1 дијела
- да је земљиште које је предмет поступка досадашњи
посједник стекао у посјед и право располагања у
земљишним књигама теретним правним послом и то
путем експропријације предметног земљишта,
- да је подносилац захтјева ступио у фактички посјед
предметног земљишта 2002. године по основу
уступања истог од стране Миловановић Јована, син
Вељка из Зворника са изграђеним темељем, цоклом и
првом плочом објекта који је предмет легализације
димензија 9х10м за износ од 6.000,00 КМ. након што је
наведеном Јовану исти плац уступио Нухановић Саша
за исти новчани износ које му је предметни плац
додјељен без накнаде на кориштење ради грађења
рјешењем тада Извршног одбора СО-е Зворник број:
02-475-131-1568/99 од 07.04.2000 године,
- да је према изјави подносиоца захтјева, којој је орган у
цјелости повјеровао градња објекта породичне куће од
стране подносиоца захтјева настављена 2003. године а
објекат куће стављен у функцију становања 2005.
године,
- да је бесправном градитељу надлежно Одјељење за
просторно уређење
издало накнадне локацијске
услове за изграђени породично стамбени објекат који је
предмет легализације аком број: 04-364-216/2010 од
03.12.2010. године,
- да је исти орган својим актом број: 04-475-116/2010.
од 08.12.2010. године доставио податке да се за
бесправно изграђени објекат на предметном земљишту
може накнадно издати одобрење за грађење уз
претходно ријешене имовинско правне односе, да се
парцела налази у ужем урбаном подручју града
Зворника у насељеном мјесту Каракај, да припада
категорији градског грађевинског земљишта, да
урбанистички план „Зворник 2000“ не садржи план
парцелације а да се грађевинска парцела може
формирати тако да обухвата описану парцелу новог
катастарског операта из тачке 1. диспозитива по свом
облику и површини и да је Одјељење сагласно вођењу
поступка легализације бесправно изграђеног објекта
подносиоца захтјева,
- да је у поступку ради одређивања тржишне цијене
грађевинског земљишта које је предмет поступка коју је
власник бесправно изграђене зграде дужан уплатити
за купљено земљиште Закључком бр. 21.21/475-54/10
од 29.12.2010. године о одређивању вјештака
грађевинске струке одређен стални судски вјештак
Миња Радовић из Зворника,
- да подносилац захтјева и носилац права располагања
који је и књижни посједник земљишта из тачке 1.
диспозитива нису ставили примједбу на ангажовање
поменутог вјештака у сврху утврђивања тржишне
цијене земљишта,
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- да је Правобранилаштво Републике Српске, сједиште
Замјеника у Бијељини доставило овој Подручној
јединици писано изјашњење-мишљење бр.У-455/10
од 28.12.2010. године којим је истакло да се у овом
прдмету има приступити у складу са чланом 47. Закона
о грађевинском земљишту Републике Српске
(„Службени гласник РС“ број: 112/06).
Стални судски вјештак Миња Радовић архитетонско
грађевински инжињер по струци извршио је процјену
тржишне цијене грађевинског земљишта из тачке 1.
диспозитива и установио у свом налазу да цијена 1м2.
земљишта у зони у којој је изграђена зграда
подносиоца захтјева износи 6,50 КМ.
Према подацима надлежног органа Пореске управе у
Зворнику број: 06/1.06/0703/052-7/11 од 27.01.2001
године тржишна цијена земљишта у конкретном случају
износи 17,45 КМ. без навођења околности и чињеница
на основу којих је цијена установљена иако је актом
овог органа број: 21.21/475-54/10 од 04.02.2011 године
затражено прецизирање достављених података што
орган пореске управе није учинио до дана данашњег
овог рјешења.
У току поступка налаз вјештака тј. процјена тржишне
цијене земљишта достављена је како подносиоцу
захтјева и то путем пуномоћника за примање писмена
тако и носиоцу права располагања на земљишту које је
предмет поступка фабрици глинице“Бирач“ АД. из
Зворника, Каракај бб. која је и ставила примједбе на
налаз вјештака док подносилац захтјева налазу није
приговарао.
Писаним поднеском бр. 08-140211/01 од 01.02.2011
године и изјавом на записник о усменој расправи код
органа од 16.02.2011. године фабрика глинице“Бирач“
АД. из Зворника путем пуномоћника истакла је да
оспорава процјену вјештака у цјелости и чињенице на
које се вјештак позивао у вези са положајем парцеле и
инфрастуктуром, да је налаз супротан налогу за
вјештачење,
неправилан,
необразложен,
контрадикоран и необјективан, да у поступку процјене
нису цијењени подаци Пореске управе Зворник по
којима је тржишна вриједност земљишта 17,45 КМ., да
је вјештак налазом ноправдано означио подносиоца
захтјева као градитеља куће, да се ради о равном
земљишту те да је погрешно навођење вјештака да је
парцела морала бити изравната у припреми градње
објекта, да су контрадикторне тврдње у погледу
инфрастуктуре насеља и прикључака, да вјештак није
процјенио тржишну вриједност земљишта на ваљан
начин јер је иста исказана за период прије градње
објекта, да се накнада има утврдити према правилима
о враћању неизграђеног градског грађевинског
земљишта, да су цијене земљишта у насељу Каракај
вишеструко веће и да предлаже да се накнада изврши
према исплаћеном износу у вријеме експропријације
земљишта процјеном и валоризацијом уплаћеног
износа накнаде ранијем власнику из којих свих разлога
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је предложио да вјештак допуни свој налаз и мишљење
од 15.01.2011. године што је орган и прихватио.
Допунским налазом вјештака од 23.02.2011 године,
поступајући по примједбама пуномоћника фабрике
глинице“Бирач“ АД. из Зворника, вјештак је остао код
процјењене цијене земљишта дате раније у главном
налазу од 6,50 КМ. по 1м2, истичући да је иста реална
узимајући у обзир локацију земљишта које је предмет
процјене и тржишне цијене земљишта из ранијег
периода прихваћене код Пореске управе у Зворнику
приликом промета земљишта у 2001 – 2002 години уз
уважавање фактора понуде и тражње у вријеме
процјене у којем времену није било промета земљишта
по уговорима овјереним у Пореској управи, да сматра
да је цијена у допису Пореске управе непрецизна јер
није дата по подацима
промета земљишта на
конкретној локацији на којој се налази парцела која је
предмет процјене и да је своју процјену извршио
методологијом утврђеном Правилником о процјени
некретнина користећи праксу приликом процјена
парцела на истој локацији у другим предметима
легализације објеката избјеглог и расељеног
становништва које је водио овај орган.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака као и допунски
налаз орган је стао на становиште да су налази
објективни и непристасни, да је налаз дат о правилима
струке и на основу искуства вјештака, да је вјештак
цијенио околности везане за парцелу која је предмет
процјене у погледу локације, инфрастуктуре и уређења
исте у смислу обезбјеђења прикључака на воду,
електричну енергију, телефом, канализацију и слично,
те је налаз и мишљење и прихватио у цјелости и
одредио тржишну вриједност земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у износу од 6,50 КМ по 1м2.
што накнада за земљиште укупно износи 2.925,00 КМ.
сматрајући да је реална а да цијена исказана
подацима Пореске управе у Зворнику је непрецизна,
нереална и необразложена а да приговори
пуномоћника фабрике глинице“Бирач“ АД. из Зворника
дати у писаном поднеску и на усменим расправама
нису од утицаја за другачије утврђену цијену земљишта
из тачке 1. диспозитива овог рјешења.
Што се тиче навода везаних за одлучивање у овој
правној ствари у предмету легализације бесправно
изграђеног објекта подносиоца захтјева изнесених на
усменим расправама и у писаним поднесцима који се
односе на приговор активне легитимације подносиоца
захтјева из разлога што нема ваљаних доказа да се у
овој правној ствари ради о градитељу објекта који је
предмет легализације, да се противи примјени члана
47. Закона о грађевинском земљишту РС. као и самог
Закона јер је потребно претходно утврдити кад је
објекат изграђен и да ли је уопште изграђен обзиром на
наводе дате накнадно издатим локацијским условима
надлежног органа Општине Зворник из којих се може
извући закључак да објекат није изграђен и да не може
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бити предмет легализације како је то чланом 47.
поменутом Закона прописано, да се ради о земљишту
експроприсано у сврху заштитног појаса за жељезничку
пругу властитог идустријског колосјека што само по
себи у правном смислу представља изграђеност
земљишта што потврђује и акт Општине Зворник број:
05-49/00 од 24.01.2000 године, којим је потврђено да је
увидом у урбанистички план „Зворник 2000“
констатовано да је парцела кч. бр. 5300/3 поред
осталих побројаних парцела у катагорији изграђеног
грађевинског земљишта што све искључује примјену
члана 47. Закона о грађевинском земљишту РС., да је
Предузеће приватизовано 2001. године по Угувору о
купопродаји са Владом РС. од октобра 2001. године
чијим Анексом је дата посебна гаранција ино купцу у
погледу земљишта на којем Предузеће има трајно
право кориштења о чему је овај орган упознат дописом
Дирекције за приватизацију од 07.10.2004. године који
је приложен спису предмета тако да би било која
промјена у власничкој структури чинила кршење правне
сигурности и да предлаже органу да ради свега
изнесеног захтјев подносиоца одбаци.
Цијенећи наводе пуномоћника фабрике глинице“Бирач“
из Зворника орган је стао на становиште да исти нису
од утицаја на другачије одлучивање у овој правној
ствари сматрајући да је подносилац захтјева бесправни
градитељ објекта на предметном земљишту из разлога
што је на основу овјерених изјава неспорно
установљено да је Филиповић Владимир ступио у
посјед парцеле са изграђеним темељима и цоклом
уступањем од ранијих корисника који су исту држали у
свом посједу по основу уступања или додјеле
земљишта без накнаде рјешењем Извршног одбора
Општине Зворник која су исту касније стекли у свој
посјед што све указује на чињеницу да је подносилац
захтјева стварни градитељ бесправно изграђеног
објекта којем су од надлежног органа Општине Зворник
накнадно издати локацијски услови којима је
констатовано да се исти односе на већ изграђени
објекат што је констатовано изјавом геометра на
записник о увиђају а да се остали услови постављају и
уграђују ради законске форме и садржине управног
акта, да корисник права располагања и књижни
посједник ничим није доказао да објекат није изграђен
прије 01.12.2006 године тј. до дана ступања на снагу
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Неспорно је установљено да је педметно земљиште
прешло у друштвену својину на основу експропријације
и да дио тог земљишта на којем је Филиповић
Владимир изградио породичну кућу очигледно није у
заштитном појасу жељезничке пруге и властитог
индустријског колосјека што произилази из Плана
парцелације локалитета Жељезничка станица који је
проведен у катастарском операту Општине Зворник
што доказује копија катастарског плана надлежног
органа службе катастра бр. 16. од 24.11.2010. године на
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коју се позвао и надлежни орган Општине Зворник у
предмету доставе података о облику и површини
грађевинске парцеле намјењене за бесправно
изграђени објекат куће који је предмет легализације а
што се тиче укњижбе у земљишним књигама Основног
суда у Зворнику предметно земљиште је укњижено као
власништво државне имовине те како је у поступку
неспорно установљено да се ради о грађевинском
земљишту истим располаже Скупштина општине
Зворник што је прописано чланом 7. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број: 112/06).
Што се тиче навода у вези са установљењом трајног
права кориштења у корист фабрике глинице“Бирач“ из
Зворника основано је напоменути да према одредбама
члана 4. Закона о приватизацији државног капитала у
предузећима градско грађевинско земљиште на коме
се стиче право трајног кориштења не улази у имовину
Предузећа и не постаје његовом својином у поступку
приватизације уз напомену да у овом поступку није
доказано да је предметно земљиште обухваћено
програмом приватизације наведеног Предузећа.
Према мишљењу овог органа земљиште из тачке 1.
диспозитва прије изградње зграде у стварности није
представљало изграђено грађевинско земљиште из
чињенице да је чинило заштитни појас идустријског
колосјека жељезничке пруге из разлога што је исто
раздвојено улицом, приступним путем до жељезничке
станице која граничи са предметном парцелом
офарбано плавом на копији катастарског плана у
прилогу налаза геометра Окиљ Раје од 24.12.2010.
године па се тако акт Одјељења за урбанизм,
стамбено комуналне послове, грађевинарство и
екологију по којем је земљиште из тачке 1. овог
рјешења сврстано у комплекс изграђеног грађевинског
земљишта има сматрати и ревалантним у овој правној
ствари.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
изведене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
купљено земљиште фабрици глинице“Бирач“ АД.
Зворник темељи се на чињеници да се ради о
земљишту државне имовине са правом располагања и
стањем посједа у њену корист стеченом теретним
правним послом по основу експропријације земљишта.
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 након
достављања рјешења. Тужба се подноси непосредно
Суду у два примјерка.
Достављено:
1. Филиповић (Милинка) Владимир-Каракај

20. април 2011.

Насеље Жељезничка станица, путем Јовановић Петка
из Каракаја
2. Фабрика глинице „Бирач“ ад. из Зворника-Каракај бб.
3. Правобранилаштву РС-Сједиште Замјеника у
Бијељини,
4. РГУ-Подручна јединица Зворник,
5. У спис,
6. а/а
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-18/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне установе ''Дом
здравља'' Зворник за 2010.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-67/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне установе ''Центар
за социјални рад'' Зворник за 2010.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-68/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
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Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне установе Дјечији
вртић ''Наша радост'' Зворник за 2010.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-69/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Професионалне
ватрогасне јединице општине Зворник за 2010.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-70/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне установе
Рекреативно-спортски центар '''Зворник'' Зворник за
2010.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-71/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
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На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Туристичке организације
општине Зворник за 2010.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-72/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне установе ''Дом
омладине Зворник'' Зворник за 2010.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-73/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне здравствене
установе Апотека'' Звијезда'' Зворник за 2010.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-74/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне установе ''Народна
библиотека и музејска збирка'' Зворник за 2010.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-75/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о процјенама штета од поплава
са подацима о додјељеној помоћи.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-81/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/11), а
након усвајања Извјештаја о процјенама штета од
поплава са подацима о додјељеној помоћи,Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 18.априла
2011. године, д о н и ј е л а ј е

20. април 2011.

ЗАКЉУЧАК

1.Скупштина општине Зворник задужује Општинску
административну службу Зворник да у оквиру ресорних
одјељења предузму неопходне мјере у циљу што брже
наплате електричне енергије за домаћинства и правна
лица од Владе РС, а све док се то не деси са
предузећем ''Електро-Бијељина'' уредити начин
приписивања одобрених износа и на тај начин
елиминисати обрачун затезних камата на дуг за
електричну енергију до висине одобрених помоћи као и
евентуална искључења електричне енергије настала по
овом основу такође до износа одобрене помоћи.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-82/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о судским споровима у којима
је Општина тужена или тужилац и процјена исхода
судских спорова.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-80/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању водоснабдијевања
на подручју општине Зворник, као и пружање других
комуналних услуга .
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-76/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Информација о стању градског гробља у
Каракају.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-77/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о организованости,
опремљености и функционисању цивилне заштите на
подручју општине Зворник.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-78/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању уписа и регистрацији
заједница етажних власника.

20. април 2011.

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-79/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2011. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу 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) , Начелник општине
доноси

ОДЛУКУ

о пиништењу одлуке о коришћењу средстава
буџетске резерве
Члан 1.
Поништава се одлука о коришћењу средстава буџетске
резерве број: 02-022-45/11 од 15.03.2011.године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-63/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 161. став 2. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске»
број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 10. Закона о
статусу функционера јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Српске» број 96/05),
Начелник општине Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
I
Овлашћује се начелник Комуналне полиције Горан
Писић ЈМБ 1008968183928 за приступ подацима о
регистрованим возилима и документима за
регистрацију.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-61/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. алинеја 9.
Статута општине Зворник –пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“,број 3/10),
Начелник општине Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ

Члан 1.
Одобрава се Фабрици Глиница „БИРАЧ“ А.Д. Зворник,
коришћење звучне сирене у сврху комплетирања
привременог система за обавештавање и узбуњивање
становништва у склопу превентивних мјера за случај
опасности коју може да изазове брана црвеног муља.
Члан 2.
Звучна сирена се даје на реверс и биће преузета из
А.Д. „Везионица“ Каракај.
Члан 3.
Задужује се Служба цивилне заштите Административне
службе општине Зворнк за извршење ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-64/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.04.2011. 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 118/05) и члана 38. и 44. Статута општине
Зворникт («Службени гласник општине Зворник») пречишћен текст број: 3/10), Начелник општине доноси

ОДЛУКУ

о провођењу препорука из првог извјештаја
интерне ревизије
Члан 1.
Налаже се начелнику одјељења за финансије и
начелнику одјељења за стамебно комуналну област и
послове саобраћаја да најдаље до 30.06.2011.године
спроведу у потпуности четири препоруке чије је
спровођење у току по извјештају Одсјека за интерну
ревизију о поновном прегледу извођења препорука из
првог извјештаја интерне ревизије.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-65/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

20. април 2011.

На основу члана 43. алинеја 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. алинеја 5.
Статута општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“, број: 3/2010. од 31.03. 2010.) године Начелник
општине Зворник, дана 01.04.2011. године,д о н и о ј е

П Р А В И Л Н И К

О ОБРАЧУНУ, НАПЛАТИ И КОНТРОЛИ
НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ЗВОРНИК
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се, према врстама, обрачун,
извори, наплата и контрола наплате јавних прихода,
као и друга питања од значаја за побољшање наплате
сваке врсте прихода буџета општине Зворник.
Члан 2.
Јавне приходе буџета општине Зворник чине порески и
непорески приходи и други видови финансирања
буџета.
Члан 3.
Порески приходи буџета општине Зворник, по врстама,
су следећи:
713100 - Порез на лична примања и приходи од
самосталне дјелатности
714100 – Порез на имовину
714300 – Порез на финансијске и капиталне
трансакције
715100 – Порез на промет производа
717100 – Индиректни порези
719100 - Остали порези
Члан 4.
Непорески приходи буџета општине Зворник, по
врстама, су следећи:
721213 – Приход од камата на депозит средстава код
банака, (721311 нова шифра)
721222 – Приход од издавања у закуп пословних зграда
и прсоторија,
721229 – Укинути буџетски приходи општине, (729129
нова шифра)
721313 – Приходи од камата на позајмљена средства,
(721559 нова шифра)
722121 – Општинска административна такса,
722312 – Комунална такса на истакнуту фирму,
722314 - Комунална такса за кориштење јавних
површина,
722315 – Комунална такса за држање средстава за
игру,
722316 – Комунална такса за приређивање музичког
програма,
722318 – Комунална такса за кориштење рекламних
паноа
722319 – Комунална такса за кориштење простора за
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паркирање,
722396 – Комунална такса на остале предмете
таксирања,
722411 – Накнада за уређење грађевинског земљишта,
722412 – Накнада за кориштење грађевинског
земљишта,
722424 – Накнада за кориштење минералних сировина,
722425 – Накнада за промјену намјене пољопривредног
земљишта,
722435 – Средства за репродукцију шума,
722448 – Накнада од кориштења хидропотенцијала за
производњу електричне енергије,
722449 – Накнада за одводњавање од правних лица и
грађана,
722467 – Противпожарна накнада,
722521 – Приход од општинских органа управе,
722591 – Властити приходи буџетских корисника,
723118 – Одузете имовинске коиристи
723121 – Новчане казне за прекршаје,
729115 – Приходи из ранијег периода,
729116 – Остали непорески приходи, (729124 нова
шифра),
729121
–
Суфинансирање
од
средстава
самодоприноса,
729124 – Остали општински приходи,
811111 – Капитални добици. (810000 нова група
шифара)
II – ОБРАЧУН ЈАВНИХ ПРИХОДА
Члан 5.
Релевантни прописи и основа за обрачун непореских
прихода су:
Одлука о општинској административној такси, са
Тарифом општинских административних такси
(„Службени гласник општине Зворник“, број:1/10; 2/09;
10/09; 17/09;)
Одлука о утврђивању висине закупнине за пословне
просторе у власништву општине („Службени гласник
општине Зворник“, број:
Одлука о комуналним таксама – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Зворник“, број:4/09;10/09;
15/09; 17/09)
Одлука о такси превозу („Службени гласник општине
Зворник“, број:10/09)
Одлука о безбједности саобраћаја на путевима
општине Зворник“, број:6/94; 3/99; 11/10)
Одлука о комуналном реду („Службени гласник
општине Зворник“, број:11/07; 15/09)
Одлука о комуналној накнади („Службени гласник
општине Зворник“, број:
Одлука о грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Зворник“, број: и Одлука о грађевинском
земљишту („Службени гласник општине Зворник“,
број:4/07; 4/09; 10/09)
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Одлука о висини накнаде за уређење грађевинског
земљишта на подручју града Зворника
Одлука о утврђивању катастарског прихода од
земљишта („Службени гласник РС“, број: 6/9.9)
Одлука о водопривредним накнадама
Одлука о провођењу поступка давања у закуп
пословног простора у власништву општине
Одлука о поступку и критеријумима за суфинансирање
пројекта мјесних заједница на подручју општине
Зворник
Одлука о јавном оглашавању на подручју општине
Зворник
Одлука о коришћењу јавних површина
Одлука о посебним услугама и накнадама Службе
правне помоћи у Одјељењу за општу управу
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 1/11),
Закон о заштити животне средине („Службени гласник
РС“, број: 28/07),
Закон о заштити вода („Службени гласник РС“, број:
10/98, 51/05, 53/02 и 50/06),
Закон о отпаду („Службени гласник РС“, број: 53/02),
Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број:
50/02),
Закон о фонду заштите животне средине („Службени
гласник РС“, број: 51/02),
Закон о накнадама за коришћење природних ресурса за
производњу електричне енергије („Службени гласник
РС“, број: 85/03),
Закон о административним таксама и накнадама
(„Службени гласник РС“, број: 37/01, 51/01 и 34/06),
Закон о комуналним таксама
(„Службени гласник РС“, број: 21/77, 35/88 и 26/89),
Закон о борвишној такси
(„Службени гласник РС“, број: 118/05),
Закон о закупу пословних зграда и просторија
(„Службени лист СР БиХ, број: 33/77, 12/87 и 30/90),
Закон о облигационим односима („Службени лист
СФРЈ“, број: 29/78, 39/85, 45/86, 57/89 и „Службени
гласник РС“, број: 17/93, 3/96 и 74/04),
Закон о грађевинском земљишту
(„Службени гласник РС“, број: 112/06),
Закон о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05),
Закон о водама („Службени гласник РС“, број: 50/06),
Закон о пољопривгредном земљишту
(„Службени гласник РС“, број: 93/06),
Закон о шумама
(„Службени гласник РС“, број: 66/03, 53/05 и 91/06),
Закон о заштити од пожара
(„Службени гласник РС“, број: 16/95, 16/02 и 2/05),
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Закон о рударству
(„Службени гласник РС“, број: 107/05),
Закон о инвестирању јавних средстава
(„Службени гласник РС“, број: 97/04),
Закон о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број: 13/02),
Закон о комуналној полицији РС
(„Службени гласник РС“, број: 85/03),
Закон о порезу на додату вриједност
(„Службени гласник РС“, број: 09/05, 35/05)
Закон о играма на срећу („Службени гласник РС“, број:
5/99, 52/01, 25/02 и 52/06)
Закон о порезу на доходак („Службени гласник РС“, број
91/06, 128/06, 120/08, 71/10 и 1/11)
Одлука Владе РС о учешћу општина и градова у
расподјели средстава од ПДВ-а
други прописи, укључујући и измјене и допуне горе
наведених прописа које су у међувремену донијете од
ступања на снагу наведених закона обзиром да су
наведени службени гласници у којима су објављени
прочишћени текстови.
Члан 6.
Обрачун, наплату и контролу наплате пореских
прихода врши Пореска управа РС, Управа за
индиректно опорезивање БиХ или други надлежни
орган.
Члан 7.
Обрачун непореских прихода врши надлежно
одјељење Административне службе општине Зворник,
односно други орган, у складу са законом (у даљем
тексту : „надлежни орган“).
Обавезе плаћања непореских прихода се утврђује
актом надлежног органа у складу са законом или
другим прописом донесеним на основу закона, односно
уговором који се закључује са корисницима јавних
добара/средстава.
У оквиру својих овлашћења надлежни орган, у циљу
обрачуна и наплате непореског прихода, доноси
одговарајућа акта (рјешења, одлуке, закључке и др.)
или закључује уговоре по основу којих се остварују
непорески приходи.
Члан 8.
Акти надлежног органа којим се утврђује обавеза
плаћања непореских прихода, у складу са законом,
другим прописима и овим Упутством садрже, између
осталог, обавезно и следеће елементе:
тачан назив предузећа или предузетника, односно
тачно име и презиме физичког лица са адресом истог
као и ЈИБ за правна лица и ЈМБГ за физичка лица да
би се задужење могло повезати са уплатом прихода,
основ за обрачун (пропис и тарифни став) и износ
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прихода,
клаузула
правоснажности
ради
евидентирања
непосреских прихода, за које је потребна клаузула
правоснажности,
напомену да странка мора уплатити таксу или накнаду
у складу са датом инструкцијом за плаћање добијене
од водитеља поступка са потребним подацима (број
жиро рачуна, идентични подаци са захтјевом – ЈМБГ
или ЈИБ у зависности од података који су евидентирани
на захтјеву странке, исправан број врсте прихода као и
позив на број) у циљу сигурности евидентирања и
наплате прихода.
Члан 9.
Уговор којим се успоставља обавеза плаћања
непореских прихода, мора садржавати између осталих,
следеће елементе:
означење уговора (именовани или неименовани
уговори),
предмет уговора,
назив уговорних страна, са подацима о обвезнику
плаћања на основу којих се може вршити праћење
испуњавања обавеза плаћања,
правни основ за одређивање обавезе плаћања
накнада,
начин обрачуна, висина обавеза и рокови плаћања,
обавезе обвезника плаћања и раскид уговора.
III - ИЗВОРИ ПОРЕСКИХ ПРИХОДА
Порез на лична примања и приходи од самосталне
дјелатности (713100)
Порез на лична примања плаћа послодавац на основу
важеће законске регулативе по стопи од 10% на свако
исплаћено лично примање. Средства се уплаћују на
ЈРТ трезора РС и дијеле се на следећи начин: 10%
средства резерве, а остатак: 25% општини са које је
порез прикупљен и 75% у корист Владе РС.
Ову врсту пореза, са становишта исправности обрачуна
и благовремености уплате, врши Пореска управа РС.
Надлежно Одјелјење у општинској Административној
служби дужно је сарађивати са Пореском управом РС и
другим органима РС у циљу размјене информација са
крајњим циљем повећања ове врсте пореза.
Порез на имовину (714100)
Ову врсту пореза разрезује и наплаћује Пореска управа
РС на основу поднесених пријава пореских обвезника.
Имајући у виду да се ова врста пореза наплаћује „од
онога ко дође“ то Општина Зворник има интерес да сва
имовина која је предмет опорезивања буде
опорезована, јер је то стопостотни приход општине
Зворник.
Надлежно Одјељење Административне службе дужно
је тијесно сарађивати са ПУ РС у циљу потпуне
успоставе базе података о опорезивој имовини.
Порез на финансијске и капиталне трансакције
(714300)
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Ову врсту пореза обрачунава ПУ на сваку финансијску
и капиталну трансакцију на основу важеће законске
регулативе. Ова врста пореза представља стопостотни
приход општине.
Порез на промет производа (715100)
Наплату ове врсте пореза врши ПУ на основу уговора о
репрограмираним обавезама порезних дужника до
ступања на снагу пореза на додану вриједност.
Наплаћена средства по овом основу распоређују се
путем Трезора РС између општина и Владе РС.
Индиректни порези (717100)
Ову врсту пореза наплаћује Управа за индиректно
опорезивање БиХ. Припадајући дио пореза на додану
вриједност распоређује се на основу Закона о
буџетском систему РС и Одлуке Владе РС о учешћу
појединих општина у расподјели припадајућег дијела
средстава.
Одјељење за финансије дужно је вршити анализу ове
врсте прихода са становишта тачности елемената за
вриједновање учешћа општине у расподјели средстава
намијењеним општинама.
IV – ИЗВОРИ НЕПОРЕСКИХ ПРИХОДА
Приход од камата на депозит средстава код банака
(721213) ( 721311 нова шифра)
Члан 10.
Приход од камата на депозит средстава код банака се
остварује по основу уговора између општине Зворник и
банке која је изабрана као најповољнији понуђач у
пступку јавне набавке услуга.
На депонована средства банке обрачунава и исплаћује
камату сходно Уговору о вођењу јединственог рачуна
којим се децидно наводи висина каматне стопе на
депозите по виђењу (на годишњем нивоу), за уговорни
период.
Одјељење за финансије путем службеника задуженог
за праћење прихода врши контролу обрачуна и наплате
овог непореског прихода, на мјесечном нивоу, о чему
подноси извјештај начелнику Одјељења за финансије.
У случају одступања од уговорних одредби у обрачуну
камата начелник Одјељења за финансије предузима
одговарајуће мјере за остваривање планираних
прихода по том оснсову.
Приход од издавања у закуп пословних зграда и
просторија (721222)
Члан 11.
Прописи који уређују давање у закуп пословних
просторија су Закон о закупу пословних зграда и
просторија и Закон о облигационим односима.
Поступак јавне лицитације односно прикупљање
понуда за издавање у закуп пословних зграда или
просторија и избора најповољније понуде се обавља у
складу са Одлуком о провођењу поступка давања у
закуп пословног простора у власништву општине.
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Након проведеног поступка, закључује се уговор између
општине Зворник и закупца простора на одређено
вријеме.
Уговор се закључује у складу са законским одредбама,
са правним и физичким лицима, а истим се прецизира
висина закупнине, начин обрачуна и плаћања за
наредни период.
Одјељење за стамбено-комуналне послове врши
задужење и наплату овог прихода. Задуживање се
врши мјесечно на бази испостављених фактура, у
складу са закљученим уговором. Фактуре се
испостављају до трећег у мјесецу за текући мјесец.
Закупац је дужан по основу потписаног уговора и
мјесечне фактуре уплаћивати закупнину на жиро рачун
општине Зворник до 5. у мјесецу односно на начин како
је уређено уговором. Уколико закупопримац не поштује
уговорене рокове плаћања и не уплати закупнину за
два мјесеца узастопно, покренуће се поступак за
раскид уговора и обрачунава се законска затезна
камата за период кашњења уплате прихода, у складу
са важећим прописима.
3. Приходи од камата на позајмљена средства (721313)
(721559 нова шифра)
Члан 12.
Ова врста прихода остварује се:
репрограмом обавеза према буџету општине Зворник и
закључивањем уговора о одлоеном плаћању обавеза
према буџету општине Зворник.
Општина са дужником према буџету општине Зворник
закључује уговор, са јасно прецизираним: називом
дужника, адресом, ЈИБ за правна лица, ЈМБГ за
физичка лица, износом средстава за одложено
плаћање, износом камате на мјесечном нивоу,
роковима, динамиком поврата и инструментима за
обезбеђење поврата.
Праћење реализације закљученог уговора врши
надлежно одјељење АСО из чијег дјелокруга се односи
предметни уговор.
Овлаштени радник задужен за праћење уговора
посебно разврстава уплату по уговору – ануитетном
плану на приходе од камата и приходе по основу којих
је закључен уговор по врстама прихода.
Уколико дужник неуплати двије приспјеле рате
узастопно овлаштени радник АСО ће послати опомену
са упозорењем да ће се уколико у року од 7 дана не
уплати износ у цјелости активирати иструменти
обезбеђења плаћања.
Десети дан од момента пријема опомене овлаштени
радник АСО провјерава да ли је дужник уплатио
средства у цјелости и о томе сачињава службену
забиљешку.
Дванаести дан овлаштени радник АСО Зворник
писменим путем активира иструмент обезбеђења
плаћања.
Након активирања иструмента обезбеђња плаћања
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прати његову реализацију.
По завршеној наплати средстава по уговору сачињава
службену забиљешку и исти архивира.
4. Т а к с е
4.1. Општинска административна такса (722121)
Члан 13.
Такса се плаћа за списе и радње у управним стварима,
односно за друге предмете и радње предвиђене
таксеном тарифом, а таксени обвезник је оно лице по
чијем се захтјеву поступак покреће, односно обављају
радње предвиђене таксеном тарифом. Општинске
административне таксе се могу наплаћивати само за
оне предмете и у оној висини која је одређена Одлуком
о општинским администативним таксама, према
таксеној тарифи.
Ниједна такса се не може наплатити ако таксеном
тарифом није прописана, нити се може странка
ослободити плаћања општинске административне
таксе ако то није предвиђено прописима, нити се може
наплатити такса у износу већем или мањем од
прописаног.
Члан 14.
Општинску административну таксу која је одређена у
фиксном износу:
за захтјеве и друге поднеске, за управне акте који се
доносе по поднијетим писменим захтјевима странке
наплаћује службеник у шалтер сали,
за издавање увјерења на усмени захтјев странке и за
овјеру потписа, рукописа и преписа наплаћје службеник
овлашћен за обављање наведених радњи.
Обрачун општинске административне таксе која није
утврђена у фиксном износу, на основу параметра за
обрачун, врши надлежна организациона јединица
Административне службе општине.
Члан 15.
Наплату односно провјеру извршене уплате општинске
административне таксе врше овлашћени службеници
путем уплатнице/признанице, односно у виду таксене
марке, и то:
за захтјеве и друге поднеске који се доносе по захтјеву
и другом поднеску странке у моменту подношења
захтјева,
за поднеске дате на записник – кад се саставља
записник;
за овјеру потписа, рукописа и преписа и издавање
увјерења на усмени захтјев странке-у моменту када се
странка обраћа за извршење тих радњи.
Након наплате таксене маркице или наплате у готовом
новцу путем поште, службеник таксу лијепи на
поднесак и поништава је, односно признаницу о уплати
спаја уз поднесак.
Члан 16.
Нетаксирани или недовољно таксирани поднесци и
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други списи се примају од странака са констатацијом да
рјешење или други акт поводом нетаксираног поднеска
не може бити сачињен прије него платити прописану
таксу.
Ако је нетаксиран или недовољно таксиран поднесак
или други спис стигао поштом, орган надлежан за
одлучивање о захтјеву дужан је позвати таксеног
обвезника опоменом да у року од 10 дана од примитка
опомене плати редовну таксу и таксу за издату
опомену.
Лице које је платило таксу коју није било дужно платити
или је таксу платило у износу већем од прописаног или
за радњу коју орган није из било којих разлога извршио,
има право на поврат таксе, односно више плаћене
таксе.
Поступак за поврат таксе покреће се на захтјев странке,
у року од 15 дана а подноси се органу који је извршио
обрачун односно наплату таксе,
4.2. Комуналне таксе
Члан 17.
Обрачун комуналне таксе врши надлежан орган, сваки
из свог дјелокруга рада, у форми рјешења односно
другог акта када је то законом одређено.
Акт из претходног става овог члана доноси се
најкасније у року од мјесец дана од дана подношења
захтјева или у року од два мјесеца при чему се
записнички констатује разлог кашњења у изради
рјешења.
Сваки издати акт, уколико исти није лично преузела
странка у року од 8 дана од дана издавања, доставља
се странци путем поште уз обезбеђење доказа о
извршеној достави или на неки други законом прописан
начин.
4.2.1. Комунална такса на истакнуту фирму (722312)
Члан 18.
Обавезу плаћања комуналне таксе на истакнуту фирму
у годишњем износу имају сва правна лица,
предузетници и други субјекти, који обављају
дјелатност на подручју општине Зворник и који на
објектима чије је сједиште на подручју општине имају
истакнуту фирму, односно натпис кој означава
обављање дјелатности.
Такса на истакнуту фирму утврђује се у годишњем
износу тако што странка подноси пореску ријаву на
прописаном обрасцу (ПП-КТ) до 31. марта текуће
године, а плаћа се у двије једнаке рате и то прва рата
до 31.3., а друга рата до 30.6. текуће године. Уколико се
фирма региструје у другој половини године, дужна је
уплатити половину укупног износа.
Пореска управа врши задужење и наплату комуналне
таксе на истакнуту фирму, сходно одредбама Одлуке о
комуналним таксама, а у складу са одредбама Закона о
Пореској управи. Према одредбама Закона о пореској
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управи, у случају када таксени обвезник није правилно
обрачунао, пријавио или платио обавезу, Пореска
управа доноси рјешење за плаћање, а поступци
принудне наплате (укључујући и припадајуће камате и
трошкове) проводе се примјеном мјера предвиђених
тим Законом.
Податке о укупном задужењу и наплати ове комуналне
таксе, ради праћења, прибавља Одјељење за
финансије од Пореске управе – Подручне јединице
Зворник квартално, упућивањем захтјева. Контролу
примјене Одлуке о комуналним таксама врши Пореска
управа.
4.2.2. Комунална такса за коришћење јавних површина
(722314)
Члан 19.
Одјељење за стамбено-комуналне послове рјешењем
утврђује обавезу плаћања за:
комуналне takse za коришење простора – љетње
баште,
комуналне таксе за заузеће јавне површине за
постављање уличних тезги,
комуналне таксе за заузеће јавне површине ради
одлагања и држања грађевинског и другог материјала
као и комуналне таксе за заузеће јавне површине за
постављање привремених монтажних објеката –
киоска.
Рјешење се издаје свим правним и физичким лицима
која поднесу захтјев за коришћење услуге за коју је
прописано плаћање комуналне таксе уколико су
испуњени услови из Одлуке о комуналном реду на
подручју општине Зворник.
Члан 20.
Одјељење за стамбено-комуналне послове путем
овлашћеног службеника, а на основу поднесеног
захтјева на терену врши провјеру испуњености услова
из Одлуке о комуналном реду, о чему се сачињава
записник и рјешењем одобрава заузеће јавне површине
за љетње баште и уличне тезге.
Издатим рјешењем, које се заједно са копијом
записника истовремено доставља комуналној полицији,
утврђује се таксебна обавеза и одређује рок за
плаћање.
Комунално-инспекцијским
надзором
провјерава се чињенично стање и у случају одступања
налаже се усклађивање стања, што је предмет поновне
провјере од стране Комуналне полиције.
Комунална полиција врши надзор над заузећем јавне
површине током цијеле године.
Члан 21.
Комунална такса за заузеће јавне површине ради
одлагања и држања грађевинског и другог материјала
одређује се рјешењем Одјељења за стамбенокомуналне послове, а на основу поднесеног захтјева и
приложене скице градиишта.
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Комунална полиција је дужна да на терену провјерава
чињенице и без одлагања, достављањем записника,
информише ресорно Одјељење у случају утврђених
одступања у посупку комунално - инспекцијског
прегледа.
Члан 22.
Рјешење којим се одобрава заузеће јавне површине за
постављање привремених монтажних објеката киоска и
покретних тезги доноси се на основу Одлуке о
коришћењу јавних површина за постављање
монтажних објеката-киоска и покретних тезги, у
поступку јавне конкуренције који је уређен Упутством за
спровођење јавног оглашавања за додјелу јавне
површине за привремено постављање покретних тезги
и Закључком Начелника општине.
Заузеће јавне површине за постављање монтажних
објеката и покретних тезги се врши према мапи јавних
површина. За постављање привремених монтажних
објеката-киоска који нису на мапи јавних површина
(објекти на периферији града) комунална такса се
обрачунава по тарифи комуналних такси према зони
грађевинског земљишта.
Висина таксе за постављање монтажних објеката
(киоска) утврђује се по цијенама које су постигнуте за
м2 лицитиране површине по одобреним локацијама.
Тако формирана цијена ће важити за читав период који
је предвиђен лицитацијом. Рјешење се доставља
странкама и задужује комунална такса по истом тек
када добију употребну дозволу коју издаје Одјељење за
просторно уређење.
Члан 23.
За заузеће јавне површине за постављење повремне
тезге (продаја сезонског воћа и поврћа, разне
манифестације комерцијалног типа, промоције фирми
на јавним површинама) комунална такса се обрачунава
по Одлуци о комуналним таксама, према зонама и
односу на захтјев за заузеће јавне површине. Како су у
питању краћи рокови заузећа јавне површине, странке
су дужне уплатити комуналну таксу одмах по пријему
рјешења.
За заузеће јавне површине у некомерцијалне сврхе,
пема Одлуци о комуналним таксама не плаћа се
комунална такса.
Комунална такса за коришћење јавних површина се
плаћа авансно, узев комуналне таксе за коришћење
простора-љетне баште и комуналне таксе за заузеће
јавне површине за постављање уличних тезги и киоска
гдје се плаћање комуналне таксе врши мјесечно и то до
5-тог у мјесецу за текући мјесец.
Комуналној полицији се доставља један примјерак
рјешења на основу кога се врши контрола да ли
обвезник посједује уредну документацију, односно
одобрење за коришћење као и да ли је по истом
измирио обавезе. Комунална полиција је у обавези да
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без одлагања, доставом записника, информише
Одјељење за стамбено-комуналне послове у случају
утврђених одступања у поступку комунално инспекцијског прегледа.
4.2.3. Комунална такса за држање средстава за игру и
забаву у угоститељским и другим објектима (722315)
Члан 24.
Приходи по овом основу се остварују на основу Закона
о комуналним таксама, примјеном Одлуке о
комуналним таксама.
Порески обвезници су дужни да обрачунају комуналну
таксу и поднесу пореску пријаву на прописаном
обрасцу (ПП-КТ), који се користе истовремено за
пријаву комуналне таксе на истакнуту фирму. Према
Закону о Пореској управи, евиденцију о таксеним
обвезницима, наплату таксе као и спровођење поступка
принудне наплате врши Пореска управа.
Комунална полиција мјесечно провјерава који објекти
располажу средствима за игру и забаву и да ли за то
посједују потребна одобрења издата од надлежног
органа,(Управа за игре на срећу) а Одјељење за
финансије, о њиховом извјештају, провјерава да ли је
извршена уплата таксе којима ови објекти подлијежу.
Уколико ова такса није плаћена, Комунална полиција
поступа у складу са својим надлежностима.
Комунална полиција је у обавези да квартално у виду
прегледа доставља Одјељењу за финансије
информације о статусу обвезника (испуњењу услова за
рад) и плаћеним обавезама.
4.2.4. Комунална такса за приређивање музичког
програма у објектима (722316)
Члан 25.
Приходи по овом основу се остварују на основу Одлуке
о комуналним таксама. У Напомени уз Тарифу
наведено је да су обвезници дужни пријавити
коришћење музике прије почетка рада, на основу
потписаног уговора.
На основу пријаве приређивања музичког програма,
надлежни орган доноси акт којим утврђује обавезу
плаћања и висину ове комуналне нтаксе.
Комунална полиција провјерава да ли се у
угоститељским и њима сличним објектима приређују
музички програми (музика „уживо“) и ако постоји да ли
власник објекта за то посједује адекватно одобрење, о
чему на мјесечном нивоу извјештава Одјељење за
финансије, које прати плаћања по том основу, у складу
са издатим рјешењима.
4.2.5. Комунална такса за коришћење рекламних паноа
(722318)
Члан 26.
Коришћење рекламних табли-паноа за које је
предвиђено плаћање комуналне таксе, врши се на
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начин и под условима прописаним општинском
Одлуком. Урбанистичку сагласност и одобрење за
грађење рекламних табли-паноа, у складу са важећим
прописима, издаје Одјељење за просторно уређење.
Одобрење за њихово постављање издаје ндлежни
орган у складу са Одлуком којом се уређује коришћење
рекламних табли-паноа.
Водитељ поступка је дужан обрачунати поменуту таксу
на основу одобрене површине, према захтјеву уз који је
приложен приједлог изгледа (слика) рекламне таблепаноа.
Комунална такса за коришћење рекламних паноа се
обрачунава у годишњем износу и плаћа се унапријед за
годину дана. Странка је дужна платити износ
комуналне таксе, на начин и у року који је наведен у
рјешењу.
Комунална полиција на терену врши контролу
чињеничног стања, у односу на издато рјешење и
важеће прописе, односно контролише да ли обвезник
посједује уредну документацију, одобрење за
коришћење и да ли је по истом измирио обавезе. У
случају неизмирења обавеза, Комунална полиција
налаже уклањање рекламних паноа и без одлагања
обавјештава ресорно Одјељење о предузетим мјерама.
4.2.6. Комунална такса за коришћење простора за
паркирање (722319)
Члан 27.
Наплата ових прихода врши се у складу са Цјеновником
наплате паркирања на подручју општине Зворник који је
саставни дио Одлуке о паркирању у граду Зворнику
(„Службени гласник општине Зворник“, број: .........
донијете на основу члана 2. став 3. Закона о
комуналним дјелатностима („Службени гласник РС“,
број: 11/95, 18/95 и 51/02) и Правилником о јавним
паркиралиштима у граду зворнику („Службени гласник
општине Зворник“, број: ......)
Сходно потписаном споразуму о додјели јавних
паркиралишта на управљање и одржавање између
општине Зворник и овлаштеног управљача паркирања
(управљач)
управљачу се повјеравају послови
управљанја и одржавања јавних површина за
паркирање у свим градским улицама којима режим
саобраћаја омогућава улично паркирање. У оквиру
повјереног посла Управљач је дужан да средства од
наплате паркирања по општинској Одлуци уплати на
рачун буџета општине Зворник.
Достављање
података
ради
евидентирања
потраживања управљач ће вршити на рачун и у
роковима предвиђеним споразумом.
Контролу обрачунатих и уплаћених прихода обавља
Одјељење за стамбено комуналне послове и
Одјељење за финансије.
4.2.7. Комунална такса на остале предмете таксирања
(722396)
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Члан 28.
Комуналну таксу на остале предмете таксирања чине:
Комунална такса за издавање одобрења на локацијупутна сагласност,
Комунална такса за издавање сагласности за извођење
радова
на
јавном
путу
ради
полагања
инфраструктурних водова,
Комунална такса за издавање сагласности за
прикључак на пут,
Комунална такса за издавање сагласности за уређење
колског прилаза,
Комунална такса за издавање еколошке дозволел
након одобрења плана активности,
Комунална такса за издавање еколошке дозволе за
новосаграђене пословне објекте,
Комунална такса за такси легитимације, евиденциони
број и коришћење такси стајалишта,
Kомунална такса у износу од 0,1% од предрачунске
вриједности објекта у поступку издаванја одобрења за
грађење.
Приход од комуналне таксе на остале предмете
таксирања се остварује према Одлуци о комуналним
таксама и у складу са законским прописима и актима
Скупштине општине Зворник.
Водитељ поступка издаје рјешење на захтјев странке
при чему се води посебно рачуна да се странци дају
писане иструкције са свим потребним детаљима за
уплату ових прихода. Рјешење се доставља странци, а
у рјешењу се наводи износ и рок за плаћање комуналне
таксе.
Водитељ поступка врши контролу плаћања ових
комуналних такси.
5. Н а к н а д е
5.1. Накнада за уређење градског
земљишта (722411)

грађевинског

Члан 29.
Законом о грађевинском земљишту је уређена обавеза
плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта.
Висина накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта заснива се на одредбама Одлуке о
грађевинском земљишту. Овај приход се утврђује
посебним рјешењем у поступку издавања локацијских
услова, а наплаћује у поступку добијања одобрења за
грађење. Ову накнаду плаћају инвеститори грађевине
која се гради на том земљишту, према јединици
корисне грађевинске површине објекта за чију се
изградњу даје локацијска сагласност и обухвата
стварне трошкове припремања и опремања
грађевинског земљишта.
На основу приложене документације и изласка на
терен, те извршеног увида у просторно-планску и другу
документацију, овлашћени службеник – водитељ
поступка у Одјељењу за просторно уређење
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обрачунава накнаду за уређење грађевинског
земљишта, у складу са прописаним параметрима за
обрачун.
Коначан износ накнаде утврђује се у поступку издавања
одобрења за грађење.
Контролу правилности обрачуна ове накнаде врши
непосредни руководилац овлашћеног службеника у
Одјељењу за просторно уређење и својим потписом на
акту потврђује исправност обрачуна.
Контролу плаћања утврђене накнаде врши водитељ
поступка увидом у извод са банковног рачуна општине,
осимако је закључен уговор о одложеном плаћању гдје
контролу плаћања прати Одјељење за финансије и
извјештава по потреби Одјељење за просторно
уређење.
5.2. Приходи од земљишне ренте (722412) једнократна
рента
Члан 30.
Остваривање ове врсте прихода заснива се на
одредбама Одлуке о грађевинском земљишту
Републике Српске, дио који се односи на обавезе
плаћања накнада.
Одјељење за просторно уређење доноси посебно
Рјешење о обрачуну и наплати прихода од једнократне
ренте у поступку издавања локацијских услова, а
коначан износ се утврђује у поступку издавања
одобрења за грађење. Водитељ поступка мора водити
рачуна о што тачнијем израчунавању корисне
површине грађевина како би и обрачун прихода од
земљишне ренте био што тачнији. Непосредни
руководилац овлашћеног службеника у овом Одјељењу
провјерава обрачун и верификује га својим потписом на
записнику.
Подносилац захтјева је дужан одмах прије пријема
рјешења о одобрењу за грађење уплатити у цјелости
обрачунату накнаду. Водитељ поступка ће износ
накнаде и уплаћени износ по извјештају банке повезати
са издатим Рјешењем. Уколико подносилац захтјева
има закључен уговор о одложеном плаћанју није дужна
у цјелости платити наведени износ накнаду за
добијање одобрења за грађење него ће исту плаћати
утврђеним ануитетима.
5.3. Нанкада за коришћење минералних сировина
(722424)
Члан 31.
Накнада за коришћење минералних сировина, односно
експлоатацију осталих минералних сировина са
локалитета на површини земље и испод земље, плаћа
се у скалду са одредбма Закона о концесијама.
Експлоатација се одобрава рјешењем надлежног
министарства и утврђује висина и начин обрачуна
накнаде.
Према поменутом Закону износ накнаде је одређен
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Уговорпм који закљјучује корисник концесионог права
за експлоатисане минералне сировине. Износ накнаде
се плаћа на рачун јавних прихода РС и расодјељује се
као приход РС – 30% и општини -70%. Контролу уплате
ових средстава врши пореска управа.
Накнада за експлоатацију минерала из водотока плаћа
се у складу са Законом о водама.
Надлежно министарство издаје рјешења којима
одобрава експлоатацију шљунка, пијеска и камена те
утврђује висину и начин обрачуна накнада по овом
основу. Према Закону о водама накнаде које се дијеле
између РС -70% и општине -30%, а уплаћује се на
рачун посебних намјена.
Одјељење за инспекцијске послове је дужно да врши
надзор у складу са својим надлежностима и о томе
квартално информише Одјељење за финансије,
Одјељење за финансије прикупља информације и
извјештаје о висини ових накнада које се уплаћују у
корист буџета општине. Одјељење за финансије
најмање квартално од надлежних органа захтијева
доставу релевантних података.
5.4. Накнада за промјену намјене пољопривредног
земљишта (722425)
Члан 32.
Накнада за промјену намјене пољопривредног
земљишта остварује се у складу са одредбама Закона
о пољопривредном земљишту, у поступку који спроводи
Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности. Странка је дужна уплатити ову накнаду
прије издавања пољопривредне сагласности. Накнада
се у цијелом износу уплаћује на рачун Буџета РС, при
чему се на рачун јавних прихода општине усмјерава
70% средстава, а преосталих 30 % у корист јавних
прихода РС.
Пољопривредна сагласност се прибавља прије
добијања одобрења за грађење. Накнада се
обрачунава на основу висине катастарског прихода
утврђеног по скали за катастарске срезове у РС за
општину Зворник пема Одлуци о утврђивању
катастарског прихода о земљишта, у зависности од
класе земљишта.
Обрачун накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта врши овлашћени службеник водитељ
поступка у Одјељењу за привреду пољопривреду и
друштвене дјелатности и врши контролу плаћања ове
накнаде.
Контролу правилности обрачуна накнаде врши
непосредни руководилац водитеља поступка у
Одјељењу за привреду пољопривреду и друштвене
дјелалтности и својим потписом на акту потврђује
исправност обрачуна.
Провјеру уплаћених износа са рачуна буџета РС у
односу на обрачунате накнаде врши задужени
службеник за праћење прихода из Одјељења за
финансије.

20. април 2011.

5.5. Средства за репродукцију шума остварена
продајом дрвних сортимената (722434)
Члан 33.
Управљачи државних шума обавезни су да издвајају
10% финансијских средстава од продатих шумких
сортимената утврђених по цјеновнику Јавног предузћа
шумарства, за развој неразвијених дијелова општине са
које потичу шумски сортименти. Средства се уплаћују
на посебан рачун општине.
Одјељење за финансије прати ове приходе, проводи
примјену употребе ове врсте прихода и по потреби
сачињава извјештај о наплаћеним износима ових
средстава.
5.6. Накнада за репродукцију шума (722435)
Члан 34.
Накнада за репоудкију шума се обрачунава сходно
одредбама Закона о шумама. Ову накнаду намијењену
простој репродукцији шума обрачунава јавно шумско
предузеће за физичка лица у висини 10% вриједности
продате дрвне масе (шумских сортимената) према
тржишним цијенама – франко утоварено на камионском
путу.
Средства за поменуте измјене, за потребе дјелатности
од општег интереса, на подручју општине Зворник
уплаћују се на издвојени рачун код банке.
У складу са Законом о шумама, на основу уговора за
обављање стручних и управних послова у газдовању
приватним шумама 90% средстава општина Зворник
уступа шумском газдинству на подручју регије, а 10%
средстава се намјенски користи у складу са Законом.
Одјељење за финансије прати ове приходе, проводи
примјену уговорних одредби, и по потреби сачињава
извјешаје о наплаћеним износима ове накнаде.
5.7. Накнада од кориштења хидропотенцијала за
производњу електричне енергије (722448)
Члан 35.
Ова врста прихода остварује се кориштењем
хидропотенцијала на подручју општине Зворник за
производњу електричне енергије. Накнада по овом
основу износи 0,005 КМ/ Kwh произведене еллектричне
енергије
на
Званичном
обрачунском
мјсту,
примопредаје електричне енергије између производне
и преносне компаније. Накнада се утврђује на основу
укупно произвоедених Kwh електричне енергије за
период од три мјесеца, а плаћање се врши у року од 15
дана од дана обрачуна.
Контролу обрачуна и уплате накнада врши Пореска
управа, а средства се уплаћују
на жиро-рачун
Општине.
Средства прикупљена по овом основу се троше по
усвојеном Буџету Општине Зворник.
5.8. Накнада за одводњавање од правних лица и
грађана (722449)
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Члан 36.
Ова накнада се наплаћује на основу Одлуке о
водопривредним накнадама.
Обвезници плаћања ове накнаде која је у потпуности
приход општине, су физичка и правна лица који су
власници или корисници пољопривредног, шумског или
грађевинског
земљишта
које
је
обухваћено
хидромелиорационим системом Зворника.
Начин обрачуна и плаћања накнаде за поједине
категорије обвезника детаљније су дефинисани
тачкама
__________Одлуке о водопривредним
накнадама.
Утврђивање обавеза и контролу наплате врше
надлежни органи у складу са поменутом Одлуком.
Надлежни органи су дужни да квартално достављају
релевантне информације Одјељењу за финансије које
прати наплату ових прихода.
6. Средства за финансирање посебних мјера заштите
од пожара (722467)
Члан 37.
Средства за финансирање посебних мјера заштите од
пожара дијеле се између Републике, општина и других
корисника, а на основу Закона о заштити од пожара.
Предузећа и друга правна лица уплаћују средства у
износу од 0,04% од пословног прихода сходно овом
Закону.
Поменута средства се уплаћују на рачун јавних прихода
РС, гдје се врши расподјела средства и то: 60%
средстава на рачун јавних прихода општине, а 40% на
посебан рачун Ватрогасног савеза РС.
За овај приход подноси се пореска пријава Пореској
управи, која је задужена за инспекцијски надзор над
наплатом, полугодишње до 10. августа текуће године и
годишње до 10. марта текуће године за претходну
годину. Пореска пријава се подноси на обрасцу ПП-ОН
(редни број 6).
Одјељење за финансије прикупља информације о
наплати овог прихода и, тамо гдје је потребно,
предузима друге мјере из надлежности.
7. Приходи од општинских органа управе (722521)
Члан 38.
Овај приход чине претплате на „Службени гласник
општине Зворник“ и приход од продаје образаца, а у
сврху покрића трошкова штампања и накнада за
припрему урбанистичке документације.
Стручна служба Скупштине општине путем овлашћеног
службеника прима наруџбе, прикупља информације о
извршеним претплатама ради правилне дистрибуције
гласила и врши фактурисање.
8. Остали приходи од пружања јавних услуга (722591)
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Члан 39.
Ове приходе чине властити приходи општинских
буџетских корисника, који се остварују обављањем
функција институција из области социјалне и дјечије
заштите, образовања и културе и физичке културе и
рада комисијаза технички преглед објеката. Буџетски
корисници су одговорни за поступке прикупљања и
наплате ових прихода. Одјељење за финансије ће
једном полугодишње извршити контролу обрачуна и
наплате ове врсте прихода и о томе сачинити записник.
9. Одузета имовинска корист и средства добијена
продајом одузетих предмета (723118)
Члан 40.
Одузета имовинска корист и средства добијена
продајом одузетих предмета су приходи од незаконито
стечене имовине и имовинске користи. Ови приходи су
у надлежности републичке тржишне инспекције.
10. Новчане казне изречене у прекршајном поступку
(723121)
Члан 41.
Овај приход се остварује на основу прекршајних казни
које су изречене физичким и правним лицима.
Приликом издавања налога за плаћање, мора се на
уплатници навести сврха уплате и број рјешења,
односно налога. Водитељ поступка, у сарадњи са
службеником у Одјељењу за финансије врши
периодична сравњења износа из пекршајних налога
или рјешења суда који се води у Регистру новчаних
казни, са извршеним уплатама на рачун јавних прихода
општине.
У случају да у редовном судском поступку странка буде
ослобођена прекршајне одговорности, извршиће се
одговарајући отпис потраживања по основу
правоснажног акта. Водитељ поступка је дужна да
задњег дана у мјесецу обавијести Одјељење за
финансије о промјенама по свим до тада примљеним
правоснажним актима. Корекције задужења се врше
под двојном контролом водитеља поступка и
службеника Одјељења за
финансије који ирати
приходе.
11. Самодопринос на територији општине (729121)
Члан 42.
Уплату средстава на добровољној сонови за
суфинансирање текућих расхода у мјесним
заједницама прати Одјељење за финансије. Уплате
грађана по Одлуци о поступку и критеријумима за
суфинансирање пројекта мјесних заједница на подручју
општине Зворник, намијењене за финансирање
изградње водоводне, путне и електро мреже не спадају
у овај приход већ су прилив који се усмјерава на
издвојенирачун.
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12. Остали општински приходи (729124)
Члан 43.
Остале општинске приходе чине уплате за преузимање
тендерске документације, за регистрацију заједнице
етажних власника, спонзорска средства и сл.
Службеник у организационој јединици код које се
појављује основ за наплату ових прихода, у сарадњи са
службеником у Одјељењу за финансије, прати и
контролише правилност уплата и предузима
одговарајуће мјере у скалду са овлашћењима.
13. Капитални добици (811111) (810000 нова група
шифара)
Члан 44.
Ова врст прихода настаје доношењем Рјешења путем
Скупштине општине о додјели земљишта- односно
легализацијом бесправно изграђених објеката у
поступку легализације. Продајна цијена за додјељено
земљиште утврђује се процјеном сталних судских
вјештака грађевинске или пољопривредне струке у
зависности од категорије земљишта (грађевинско или
пољопривредно). Продајна цијена не може бити нижа
од правичне-реалне-тржишне вриједности.
По правоснажности Рјешења о додјели купац плаћа у
цјелокупном износу продајну цијену наведену у
Рјешењу о додјели, како у укупном износу тако и у
структуалном износу прописаних накнада, које
произилазе из поступка додјеле, и промета
непокретности.
Средства прикупљена по другим основама у поступку
додјеле, представљају приход буџета Општине и троше
се у складу са усвојеним Буџетом и посебним планом
капиталних набавки и планова.
На овој врсти прилива евидентирају се сви приливи и
остварени приходи који су остварени било продајом
финансијске илил нефинансијске имовине.
V - НАПЛАТА НЕПОРЕСКИХ ПРИХОДА
Члан 45.
Уплата непореских прихода се врши путем жиро-рачуна
буџета општине који је наведен у рјешењу, односно
другом акту којим је утврђен основ и висина за
плаћање, ако је обавеза плаћања настала на тај начин.
Обвезници уплате непореских прихода општине
Зворник, по било ком основу наведеном у овом
Упутству, своје обавезе измирују у року и на начин
прописан актом којим је утврђена обавеза.
Члан 46.
Када је рјешењем, уговором или другим актом
предвиђено плаћање у ратама, овлашћени службеникводитељ поступка даје странци писану Инструкцију, са
подацима релевантним за уплату.
Такође, код плаћања таксе односно накнада у ратама
морају се навести тачни рокови доспјећа рата, са
напоменом санкција у случају кашњења са уплатом.
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Водитељ поступка( Одјељење за финансије) је дужан
да прати динамику плаћања по ратама, у складу са
актом којим је уговорено одложено плаћање.
Члан 47.
Уколико је странци рјешењем одобрено коришћење
комуналне услуге за одређени период, а у међувремену
престане потреба за коришћењем, странка је дужна
одмах по настанку такве ситуације о томе писмено
обавјестити надлежан орган, који врши провјеру
чињеничног стања у циљу евидентирања промјене,
смањења обавеза и поврата више уплаћених
средстава по издатом рјешењу.
Уколико странка писмено не обавијести надлежан орган
о престанку коришћења комуналне услуге, а уговорено
је плаћање у ратама, дужна је измирити цијели износ
обрачунате таксе односно накнаде.
Члан 48.
Уколико је странка поднијела захтјев за коришћење
комуналне услуге или извршење какве радње за коју је
дужно платити одговарајући износ таксе или накнаде, а
појављује се у својству правног лица са наведеним
бројем пореског обвезника на захтјеву, а уплату
дугованог износа је извршило физичко лице са бројем
ЈМБГ и без позива на број, уплата се неће сматрати
уредном.
У случају из претходног става овог члана, водитељ
поступка је дужан писмено позвати странку ради
разјашњења замјене идентитета дужника плаћања.
Изјаве странке узеће се на записник.
Ако се ове уплате, на основу изјаве странке на
записник, не могу повезати, водитељ постука ће у
зависности од захтјева странке, обуставити вођење
поступка односно покренути поступак принудне
наплате.
Члан 49.
У циљу ефикасније наплате непореских прихода
(посебно у случајевима гдје је уговорено плаћање у
више мјесечних рата) овлашћени службеници су дужни
да два прије доспјећа обавезе за плаћање, усменотелефоном подсјете странку о потреби измирењ
обавеза, о чему ће сачинити службену забиљешку.
Уколико странка застане-касни са плаћањима својих
обавеза, овлашћени службеник ће упутити писмену
опомену са позивом за уплату дуга и напоменом о
могућности покретања одговарајућег поступка за
принудну наплату.
Члан 50.
Уколико странка, и поред предузетих мјера из члана 46.
и 47. овог Упутства, не плати дуговни износ у року који
је наведен у опомени, покренуће се одговарајући
поступак за принудну наплату дуга, у зависноти од
основа дуговања и надлежности органа пред којима се
може такав поступак покренути.
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У циљу покретања поступка за принудну наплату дуга,
водитељ поступка припрема документацију из које се
јасно може утврдити сљедеће:
име и презиме односно тачан назив правног лица –
дужника,
пребивалиште, боравиште, односно сједиште, подаци и
адресе њихових законских заступника и пуномоћника,
ако их имају,
основ потраживања, дуговни износ и период
закашњења у плаћању,
радње и мјере које су предузете у циљу добровољног
исуњења обавеза плаћања.
Податке и информације из претходног става овог члана
водитељ поступка доставља службенику овлашћеном
за припрему покретања поступка пред надлежним
судом односно поступка принудне наплате пред
Пореском управом, уз обавезно достављање документисправа на којој се заснива потраживање
(вјеродостојна или извршна исправа, уговор и др.) као
и друга документацијак оја служи као доказ о дуговању
односно покушају наплате прије покретања спора или
поступка принудне наплате.
Службеник овлашћен за припему покретања поступка
принудне наплате, без одлагања, припрема
одговарајућих акт којим ће такав поступак покренути
пред надлежним органом, у складу са законом.
VI – КОНТРОЛА НАПЛАТЕ НЕПОРЕСКИХ
ПРИХОДА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 51.
Контролу наплате непореских прихода, у складу са
законом, другим прописима и овим Упутством, врше
службеници у свим организационим јединицама
Административне службе општине које стварају основе
за наплату односно наплаћују непореске приходе
буџета општине.
Члан 52.
Ради ефикасније контроле, сваки службеник водитељ
поступка приликом издавања рјешења странци, дужан
је провјерити уплату на изводу банке и копију извода
повезати са рјешенјем.
Члан 53.
Код наплате такса за овјере потписа, преписа,
рукописа, затим увјерења, мора се водити рачуна да се
наплата врши сходно броју издатих овјера (потписа,
преписа, рукоиса), увјерења, и сл. гдје се крајем сваког
дана мора сложити број издатих овјера евидентираних
у бази података са потписаним признаницама о
наплати таксе (софтверска контрола) и броја аката за
које је остварено право ослобађања од плаћања
административне таксе.
Члан 54.
Уколико странка уплати таксу или накнаду на погрешну
врсту прихода, водитељ поступка ће упутити странку да
је дужна поднијети захтјев надлежном органу за
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прекњижење на тачну врсту прихода и доставити доказ
од надлежног органа да је поступак прекњижења у току.
Члан 55.
Овлашћени службеник-водитељ поступка, у оквиру свог
дјелокруга рада, дужан је прослиједити писмени захтјев
за исправку Одјељењу за финансије, односно
службенику за праћење прихода са назначењем и
образложењем грешке.
Одјељедње за финансије врши провјеру оправданости
захтјева за исправком задужења, а у случају
оправданог захтјева, након одобравања исти
прослеђује организационој јединици задуженој за
утврђиванје и обрачун одређене врсте прихода.
Члан 56.
Водитељ поступка правоснажна рјешења евидентира у
базу података, исте повезује са уплатама на изводу
уколико нису аутомамтски повезане.
Приликом повезивања уплата са издатим актом,
водитељ поступка мора водити рачуна да повезује
само оне уплате које се односе на предмет у коме је он
водио поступак (износ, датум, врста прихода).
Након евидентирања плаћених такса и накнада, у
предмет се прилаже Контролна финансијска картица и
предмет се интерном доставном књигом просљеђује у
архиву гдје се врши његово архивирање.
Члан 57.
Ради тачног извјештавања, као и ради анализе
планирања прихода у наредном периоду, Одјељење за
финансије путем службеника за праћење прихода
тромјесечно врши контролу задужења прихода, као и
контролу повезивања задужења такса и накнада са
уплатама преко извода банака.
Поред послова из претходног става овог члана,
службеник за праћење прихода општине обезбеђује:
креирање тромјесечних извјештаја за Начелника
општине, начелника Одјељења за финансије и за сва
остала одјељења која врше задужење и наплату
прихода,
води писмену кореспонденцију о задужењима и
уплатама обвезника накнада која се дијеле између
буџета Републике и буџета Општине,
врши контролу обрачуна такса и накнада у складу са
важећим прописима,
врши повезивање спорних уплата са задужењем,
педлаже покретање поступка принудне наплате,
предлаже мјере и активности на повећању наплате
прихода,
захтјева и прикупља релевантне податке од других
одјељења АСО,
прикупња релевантне податке од Пореске управе и
других органа и организација, које су по закону
овлашћене за прикупљање и контролу непореских
прихода,
врши друге послове у вези са наплатом прихода.
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Члан 58.
Одјељење за финансије путем службеника за праћење
непореских прихода, саставља и најмање једанпут
тромјесечно доставља сљедеће извјештаје Начелнику
општине и начелницима одјељења у Административној
служби општине:
Извјештај о укупном броју примљених и ријешених
захтјева
по
организационим
јединицама
и
класификационом броју,
Извјештај о укупно задуженом и наплаћеном приходу
по издатим рјешењима и другим актима по
организационим јединицама, класификационом броју и
врсти прихода,
Листу предмета по којима није извршена обавеза
плаћања таксе или накнаде (физичкак и правна лица).
VII – ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРИМЈЕНУ УПУТСТВА
Члан 59.
За надзор над примјеном овог Упутства одговорни су
руководиоци основних организационих јединица
Административнен службе општине, сваки у свом
дјелокругу рада.
Службеник Одјељења за финансије задужен за
праћење непореских прихода, дужан је да у сарадњи са
руководиоцима основних организационих јединица
Административне службе општине прати измјене
прописа и предлаже усклађивање одговарајућих
одредби овог Упутства.
За правилну примјену прописа којима се уређују
непорески приходи буџета општине одговорни су
службеници који примјењују прописе или израђују акте
на основу којих се стварају обавезе плаћања
непореских прихода.
Члан 60.
Службеници запослени у Административној служби
општине који наплаћују таксе и накнаде и издају
рјешења морају на свом радном мјесту имати копије
прописа које примјењују у раду и добро познавати и
примјењивати прописе којима је регулисана наплата
таксе или накнаде у вези са примљеним поднесцима и
другим писменима.
Члан 61.
Водитељ поступка је одговоран да у прилогу сваког
предмета има документ о начину обрачуна таксе или
накнаде који је прописно овјерен, као и уредно
потписану доставницу о преузимању рјешења односно
другог акта.
Ниједан предмет се не може упутити у архиву ако
претходно није извршен испис Контролне финансијске
картице, на основу које се провјерава исправност
тачност и повезаност уплате са задужењем.
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VIII – ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 62.
Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:02-020-8/11
НАЧЕЛНИК
Датум:01.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. алинеја 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 51. алинеја 5. Статута општине
Зворник („Службени гласник општине Зворник“, број:
3/2010), Начелник општине Зворник дана 07.4.2011.
године, донио је

ПРАВИЛНИК

о процедурама за успостављање надзора над
пословањем нижих буџетских корисника
Члан 1.
Овим Правилником о процедурама дефинишу се:
буџетски корисници који ће бити предмет контроле,
начини контроле, рокови контроле, врста контрола и
вршиоци контрола.
Члан 2.
Буџетски корисници који ће бити предмет контроле
општине су корисници средстава буџета општине
Зворник. Под корисницима буџета општине Зворник
подразумјевају се сва лица чије се пословање у
цјелости или дјелимично финансира из средстава
буџета.
Корисници буџета који се у цјелости финансирају из
буџета општине Зворник су: Центар за социјални рад и
Професионална ватрогасна јединица.
Корисници буџета који се дјелимично финансирају из
буџета општине су: Дјечији вртић „Наша радост“,
Гимназија и средњошколски центар „Петар Кочић“,
ЈУ Народна библиотека и музејска збирка и Технички
школски центар.
Члан 3.
Предмет контроле могу бити и остала правна лица чије
се пословање дијелом финансира из буџета општине
Зворник удијелу који се односи само на правилно и
намјенско кориштење додјељених буџетских средстава.
Одлуку о контроли ових правних лица доноси Начелник
општине.
Овај члан Правилник о процедурама односи се на
следећа правна лица: Дом омладине, Културно
спортски центар, „Зворник стан“ а.д., Туристичка
организација Зворник, Фондација за пословни развој и
Дом здравља Зворник.
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Члан 4.
Општина Зворник ће проводити контроле над
пословањем буџетских корисника на следеће начине:
именовањем управљачке структуре,
избором менаџерске структуре (директори и кључни
руководећи извршиоци),
давањем сагласности на цјеновник услуга и промјене
цијена,
усвајањем годишњих извјештаја о пословању,
непосредним прегледом књиговодствене документације
у погледу њихове исправности, комплетности,
вјеродостојности и економске класификације,
прегледом усклађености интерних нормативних аката
са важећом законском регулативом и контролом
намјенског кориштења буџетских средстава.
Члан 5.
Општина Зворник ће контроле буџетских корисника
вршити најмање једном годишње. По указаној потреби
Начелник општине може наложити ванредне контроле.
Члан 6.
Врсте контрола које ће проводити општина Зворник су:
административне контроле (контрола успостављања
контролног окружења за правилно функционисање
буџетског корисника),
финансијско-рачуноводствене контроле:
правилност креирања буџета,
правилност извршења буџета,
правилност буџетског извјештавања,
контрола учинака са корисним ефектима за локалну
заједницу.
Члан 7.
Вршиоци контрола код буџетских корисника су:
сваки извршилац појединачног радног мјеста и
руководилац буџетског корисника,
као носиоци самоконтроле, превентивне и корективне
унутрашње контроле.
Члан 8.
Екстерну контролу буџетских корисника општине
Зворник проводи Општина путем:
редовне свакодневне контроле захтјева за буџетска
средства и књиговодствених докумената од стране
Одјељења за финансије,
рјешењем Начелника општине именованог Тима за
контролу буџетског корисника.
Члан 9.
По извршеној контроли Тим за контролу дужан је
сачинити извјештај о извршеној контроли и исти
доставити Начеленику општине и буџетском кориснику.
Члан 10.
Буџетски корисници имају право приговора на Нацрт
извјештаја у року од 7 дана По коначном извјештају
Начелник општине ће захтевати безусловно отклањање
утврђених пропуста и неправилности.
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Члан 11.
За не отклањање пропуста и неправилности у
остављеном року Начелник општине ће на
одговарајуће начине санкционисати одговорна лица
буџетског корисника.
Члан 12.
Овај Правилник о процедурама ступа на снагу даном
доношења а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-020-10/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. алинеја 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. алинеја 5.
Статута општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“, број: 3/2010. од 31. 03. 2010. године Начелник
општине Зворник, дана 01.04.2011. године, д о н и о ј е

УПУТСТВО

О ОБРАЧУНУ, НАПЛАТИ И КОНТРОЛИ
НАПЛАТЕ НЕПОРЕСКИХ ПРИХОДА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Упутством уређују се, према врстама, обрачун,
извори, наплата и контрола наплате непореских
прихода, као и друга питања од значаја за побољшање
наплате ове врсте прихода буџета општине Зворник.
Члан 2.
Непорески приходи буџета општине Зворник, по
врстама, су следећи:
721213 – Приход од камата на депозит средстава код
банака, (721311 нова шифра)
721222 – Приход од издавања у закуп пословних зграда
и прсоторија,
721229 – Укинути буџетски приходи општине, (729129
нова шифра)
721313 – Приходи од камата на позајмљена средства,
(721559 нова шифра)
722121 – Општинска административна такса,
722312 – Комунална такса на истакнуту фирму,
722314 - Комунална такса за кориштење јавних
површина,
722315 – Комунална такса за држање средстава за
игру,
722316 – Комунална такса за приређивање музичког
програма,
722318 – Комунална такса за кориштење рекламних
паноа
722319 – Комунална такса за кориштење простора за
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паркирање,
722396 – Комунална такса на остале предмете
таксирања,
722411 – Накнада за уређење грађевинског земљишта,
722412 – Накнада за кориштење грађевинског
земљишта,
722424 – Накнада за кориштење минералних сировина,
722425 – Накнада за промјену намјене пољопривредног
земљишта,
722435 – Средства за репродукцију шума,
722448 – Накнада од кориштења хидропотенцијала за
производњу електричне енергије,
722449 – Накнада за одводњавање од правних лица и
грађана,
722467 – Противпожарна накнада,
722521 – Приход од општинских органа управе,
722591 – Властити приходи буџетских корисника,
723118 – Одузете имовинске коиристи
723121 – Новчане казне за прекршаје,
729115 – Приходи из ранијег периода,
729116 – Остали непорески приходи, (729124 нова
шифра),
729121
–
Суфинансирање
од
средстава
самодоприноса,
729124 – Остали општински приходи,
811111 – Капитални добици. (810000 нова група
шифара)
II – ОБРАЧУН НЕПОРЕСКИХ ПРИХОДА
Члан 3.
Релевантни прописи и основи за обрачун непореских
прихода су:
Одлука о општинској административној такси, са
Тарифом општинских административних такси
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 1/10; 2/09;
10/09; 17/09;)
Одлука о утврђивању висине закупнине за пословне
просторе у власништву општине („Службени гласник
општине Зворник“, број:
Одлука о комуналним таксама – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Зворник“, број:4/09;10/09;
15/09; 17/09)
Одлука о такси превозу („Службени гласник општине
Зворник“, број:10/09)
Одлука о безбједности саобраћаја на путевима
општине Зворник“, број:6/94; 3/99; 11/10)
Одлука о комуналном реду („Службени гласник
општине Зворник“, број:11/07; 15/09)
Одлука о комуналној накнади („Службени гласник
општине Зворник“, број:
Одлука о грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Зворник“, број: и Одлука о грађевинском
земљишту („Службени гласник општине Зворник“,
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број:4/07; 4/09; 10/09)
Одлука о висини накнаде за уређење грађевинског
земљишта на подручју града Зворника („Службени
гласник општине Зворник“, број:
Одлука о утврђивању катастарског прихода од
земљишта („Службени гласник РС“, број: 6/9.9)
Одлука о водопривредним накнадама („Службени
гласник општине Зворник“, број:
Одлука о провођењу поступка давања у закуп
пословног простора у власништву општине „Службени
гласник општине Зворник“, број:
Одлука о поступку и критеријумима за суфинансирање
пројекта мјесних заједница на подручју општине
Зворник („Службени гласник општине Зворник“, број:
Одлукак о јавном оглашавању на подручју општине
Зворник („Службени гласник општине Зворник“, број:
Одлука о коришћењу јавних површина („Службени
гласник општине Зворник“, број:
Одлука о посебним услугама и накнадама Службе
правне помоћи у Одјељењу за општу управу
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 1/11),
Закон о заштити животне средине („Службени гласник
РС“, број: 28/07),
Закон о заштити вода („Службени гласник РС“, број:
10/98, 51/05, 53/02 и 50/06),
Закон о отпаду („Службени гласник РС“, број: 53/02),
Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број:
50/02),
Закон о фонду заштите животне средине („Службени
гласник РС“, број: 51/02),
Закон о накнадама за коришћење природних ресурса за
производњу електричне енергије („Службени гласник
РС“, број: 85/03),
Закон о административним таксама и накнадама
(„Службени гласник РС“, број: 37/01, 51/01 и 34/06),
Закон о комуналним таксама („Службени гласник РС“,
број: 21/77, 35/88 и 26/89),
Закон о борвишној такси („Службени гласник РС“, број:
118/05),
Закон о закупу пословних зграда и просторија
(„Службени лист СР БиХ, број: 33/77, 12/87 и 30/90),
Закон о облигационим односима („Службени лист
СФРЈ“, број: 29/78, 39/85, 45/86, 57/89 и „Службени
гласник РС“, број: 17/93, 3/96 и 74/04),
Закон о грађевинском земљишту („Службени гласник
РС“, број: 112/06),
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05),
Закон о водама („Службени гласник РС“, број: 50/06),
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Закон о пољопривгредном земљишту („Службени
гласник РС“, број: 93/06),
Закон о шумама („Службени гласник РС“, број: 66/03,
53/05 и 91/06),
Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“,
број: 16/95, 16/02 и 2/05),
Закон о рударству („Службени гласник РС“, број:
107/05),
Закон о инвестирању јавних средстава („Службени
гласник РС“, број: 97/04),
Закон о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број: 13/02),
Закон о комуналној полицији РС („Службени гласник
РС“, број: 85/03),
други прописи, укључујући и измјене и допуне горе
наведених прописа које су у међувремену донијете од
ступања на снагу наведених закона обзиром да су
наведени службени гласници у којима су објављени
прочишћени текстови.
Члан 4.
Обрачун непореских прихода врши надлежно
одјељење Административне службе општине Зворник,
односно други орган, у складу са законом (у даљем
тексту : „надлежни орган“).
Обавезе плаћања непореских прихода се утврђује
актом надлежног органа у складу са законом или
другим прописом донесеним на основу закона, односно
уговором који се закључује са корисницима јавних
добара/средстава.
У оквиру својих овлашћења надлежни орган, у циљу
обрачуна и наплате непореског прихода, доноси
одговарајућа акта (рјешења, одлуке, закључке и др.)
или закључује уговоре по основу којих се остварују
непорески приходи.
Члан 5.
Акти надлежног органа којим се утврђује обавеза
плаћања непореских прихода, у складу са законом,
другим прописима и овим Упутством садрже, између
осталог, обавезно и следеће елементе:
тачан назив предузећа или предузетника, односно
тачно име и презиме физичког лица са адресом истог
као и ЈИБ за правна лица и ЈМБГ за физичка лица да
би се задужење могло повезати са уплатом прихода,
основ за обрачун (пропис и тарифни став) и износ
прихода,
клаузула
правоснажности
ради
евидентирања
непосреских прихода, за које је потребна клаузула
правоснажности,
напомену да странка мора уплатити таксу или накнаду
у складу са датом инструкцијом за плаћање добијене
од водитеља поступка са потребним подацима (број
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жиро рачуна, идентични подаци са захтјевом – ЈМБГ
или ЈИБ у зависности од података који су евидентирани
на захтјеву странке, исправан број врсте прихода као и
позив на број) у циљу сигурности евидентирања и
наплате прихода.
Члан 6.
Уговор којим се успоставља обавеза плаћања
непореских прихода, мора садржавати између осталих,
следеће елементе:
означење уговора (именовани или неименовани
уговори),
предмет уговора,
назив уговорних страна, са подацима о обвезнику
плаћања на основу којих се може вршити праћење
испуњавања обавеза плаћања,
правни основ за одређивање обавезе плаћања
накнада,
начин обрачуна, висина обавеза и рокови плаћања,
обавезе обвезника плаћања и раскид уговора.
III – ИЗВОРИ НЕПОРЕСКИХ ПРИХОДА
Приход од камата на депозит средстава код банака
(721213) ( 721311 нова шифра)
Члан 7.
Приход од камата на депозит средстава код банака се
остварује по основу уговора између општине Зворник и
банке која је изабрана као најповољнији понуђач у
пoступку јавне набавке услуга.
На депонована средства банке обрачунава и исплаћује
камату сходно Уговору о вођењу јединственог рачуна
којим се децидно наводи висина каматне стопе на
депозите по виђењу (на годишњем нивоу), за уговорни
период.
Одјељење за финансије путем службеника задуженог
за праћење прихода врши контролу обрачуна и наплате
овог непореског прихода, на мјесечном нивоу, о чему
подноси извјештај начелнику Одјељења за финансије.
У случају одступања од уговорних одредби у обрачуну
камата начелник Одјељења за финансије предузима
одговарајуће мјере за остваривање планираних
прихода по том оснсову.
Приход од издавања у закуп пословних зграда и
просторија(721222)
Члан 8.
Прописи који уређују давање у закуп пословних
просторија су Закон о закупу пословних зграда и
просторија и Закон о облигационим односима.
Поступак јавне лицитације односно прикупљање
понуда за издавање у закуп пословних зграда или
просторија и избора најповољније понуде се обавља у
складу са Одлуком о провођењу поступка давања у
закуп пословног простора у власништву општине.
Након проведеног поступка, закључује се уговор између
општине Зворник и закупца простора на одређено
вријеме.
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Уговор се закључује у складу са законским одредбама,
са правним и физичким лицима, а истим се прецизира
висина закупнине, начин обрачуна и плаћања за
наредни период.
Одјељење за стамбено-комуналне послове врши
задужење и наплату овог прихода. Задуживање се
врши мјесечно на бази испостављених фактура, у
складу са закљученим уговором. Фактуре се
испостављају до трећег у мјесецу за текући мјесец.
Закупац је дужан по основу потписаног уговора и
мјесечне фактуре уплаћивати закупнину на жиро рачун
општине Зворник до 5. у мјесецу односно на начин како
је уређено уговором. Уколико закупопримац не поштује
уговорене рокове плаћања и не уплати закупнину за
два мјесеца узастопно, покренуће се поступак за
раскид уговора и обрачунава се законска затезна
камата за период кашњења уплате прихода, у складу
са важећим прописима.
4. Приходи од камата на позајмљена средства
(721313)(721559 нова шифра)
Члан 9.
Ова врста прихода остварује се:
репрограмом обавеза према буџету општине Зворник и
закључивањем уговора о одлоеном плаћању обавеза
према буџету општине Зворник.
Општина са дужником према буџету општине Зворник
закључује уговор, са јасно прецизираним: називом
дужника, адресом, ЈИБ за правна лица, ЈМБГ за
физичка лица, износом средстава за одложено
плаћање, износом камате на мјесечном нивоу,
роковима, динамиком поврата и инструментима за
обезбеђење поврата.
Праћење реализације закљученог уговора врши
надлежно одјељење АСО из чијег дјелокруга се односи
предметни уговор.
Овлаштени радник задужен за праћење уговора
посебно разврстава уплату по уговору – ануитетном
плану на приходе од камата и приходе по основу којих
је закључен уговор по врстама прихода.
Уколико дужник неуплати двије приспјеле рате
узастопно овлаштени радник АСО ће послати опомену
са упозорењем да ће се уколико у року од 7 дана не
уплати износ у цјелости активирати иструменти
обезбеђења плаћања.
Десети дан од момента пријема опомене овлаштени
радник АСО провјерава да ли је дужник уплатио
средства у цјелости и о томе сачињава службену
забиљешку.
Дванаести дан овлаштени радник АСО Зворник
писменим путем активира иструмент обезбеђења
плаћања.
Након активирања иструмента обезбеђња плаћања
прати његову реализацију.
По завршеној наплати средстава по уговору сачињава
службену забиљешку и исти архивира.
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5. Т а к с е
5.1. Општинска административна такса (722121)
Члан 10.
Такса се плаћа за списе и радње у управним стварима,
односно за друге предмете и радње предвиђене
таксеном тарифом, а таксени обвезник је оно лице по
чијем се захтјеву поступак покреће, односно обављају
радње предвиђене таксеном тарифом. Општинске
административне таксе се могу наплаћивати само за
оне предмете и у оној висини која је одређена Одлуком
о општинским администативним таксама, према
таксеној тарифи.
Ниједна такса се не може наплатити ако таксеном
тарифом није прописана, нити се може странка
ослободити плаћања општинске административне
таксе ако то није предвиђено прописима, нити се може
наплатити такса у износу већем или мањем од
прописаног.
Члан 11.
Општинску административну таксу која је одређена у
фиксном износу:
за захтјеве и друге поднеске, за управне акте који се
доносе по поднијетим писменим захтјевима странке
наплаћује службеник у шалтер сали,
за издавање увјерења на усмени захтјев странке и за
овјеру потписа, рукописа и преписа наплаћје службеник
овлашћен за обављање наведених радњи.
Обрачун општинске административне таксе која није
утврђена у фиксном износу, на основу параметра за
обрачун, врши надлежна организациона јединица
Административне службе општине.
Члан 12.
Наплату односно провјеру извршене уплате општинске
административне таксе врше овлашћени службеници
путем уплатнице/признанице, односно у виду таксене
марке, и то:
за захтјеве и друге поднеске који се доносе по захтјеву
и другом поднеску странке у моменту подношења
захтјева,
за поднеске дате на записник – кад се саставља
записник;
за овјеру потписа, рукописа и преписа и издавање
увјерења на усмени захтјев странке-у моменту када се
странка обраћа за извршење тих радњи.
Након наплате таксене маркице или наплате у готовом
новцу путем поште, службеник таксу лијепи на
поднесак и поништава је, односно признаницу о уплати
спаја уз поднесак.
Члан 13.
Нетаксирани или недовољно таксирани поднесци и
други списи се примају од странака са констатацијом да
рјешење или други акт поводом нетаксираног поднеска
не може бити сачињен прије него платити прописану
таксу.
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Ако је нетаксиран или недовољно таксиран поднесак
или други спис стигао поштом, орган надлежан за
одлучивање о захтјеву дужан је позвати таксеног
обвезника опоменом да у року од 10 дана од примитка
опомене плати редовну таксу и таксу за издату
опомену.
Лице које је платило таксу коју није било дужно платити
или је таксу платило у износу већем од прописаног или
за радњу коју орган није из било којих разлога извршио,
има право на поврат таксе, односно више плаћене
таксе.
Поступак за поврат таксе покреће се на захтјев странке,
у року од 15 дана а подноси се органу који је извршио
обрачун односно наплату таксе,
5.2. Комуналне таксе
Члан 14.
Обрачун комуналне таксе врши надлежан орган, сваки
из свог дјелокруга рада, у форми рјешења односно
другог акта када је то законом одређено.
Акт из претходног става овог члана доноси се
најкасније у року од мјесец дана од дана подношења
захтјева или у року од два мјесеца при чему се
записнички констатује разлог кашњења у изради
рјешења.
Сваки издати акт, уколико исти није лично преузела
странка у року од 8 дана од дана издавања, доставља
се странци путем поште уз обезбеђење доказа о
извршеној достави или на неки други законом прописан
начин.
5.2.1. Комунална такса на истакнуту фирму (722312)
Члан 15.
Обавезу плаћања комуналне таксе на истакнуту фирму
у годишњем износу имају сва правна лица,
предузетници и други субјекти, који обављају
дјелатност на подручју општине Зворник и који на
објектима чије је сједиште на подручју општине имају
истакнуту фирму, односно натпис кој означава
обављање дјелатности.
Такса на истакнуту фирму утврђује се у годишњем
износу тако што странка подноси пореску ријаву на
прописаном обрасцу (ПП-КТ) до 31. марта текуће
године, а плаћа се у двије једнаке рате и то прва рата
до 31.3., а друга рата до 30.6. текуће године. Уколико се
фирма региструје у другој половини године, дужна је
уплатити половину укупног износа.
Пореска управа врши задужење и наплату комуналне
таксе на истакнуту фирму, сходно одредбама Одлуке о
комуналним таксама, а у складу са одредбама Закона о
Пореској управи. Према одредбама Закона о пореској
управи, у случају када таксени обвезник није правилно
обрачунао, пријавио или платио обавезу, Пореска
управа доноси рјешење за плаћање, а поступци
принудне наплате (укључујући и припадајуће камате и
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трошкове) проводе се примјеном мјера предвиђених
тим Законом.
Податке о укупном задужењу и наплати ове комуналне
таксе, ради праћења, прибавља Одјељење за
финансије од Пореске управе – Подручне јединице
Зворник квартално, упућивањем захтјева. Контролу
примјене Одлуке о комуналним таксама врши Пореска
управа.
5.2.2. Комунална такса за коришћење јавних површина
(722314)
Члан 16.
Одјељење за стамбено-комуналне послове рјешењем
утврђује обавезу плаћања за:
комуналне takse za коришење простора – љетње
баште,
комуналне таксе за заузеће јавне површине за
постављање уличних тезги,
комуналне таксе за заузеће јавне површине ради
одлагања и држања грађевинског и другог материјала
као и
комуналне таксе за заузеће јавне површине за
поистављање привремених монтажних објеката –
киоска.
Рјешење се издаје свим правним и физичким лицима
која поднесу захтјев за коришћење услуге за коју је
прописано плаћање комуналне таксе уколико су
испуњени услови из Одлуке о комуналном реду на
подручју општине Зворник.
Члан 17.
Одјељење за стамбено-комуналне послове путем
овлашћеног службеника, а на основу поднесеног
захтјева на терену врши провјеру испуњености услова
из Одлуке о комуналном реду, о чему се сачињава
записник и рјешењем одобрава заузеће јавне површине
за љетње баште и уличне тезге.
Издатим рјешењем, које се заједно са копијом
записника истовремено доставља комуналној полицији,
утврђује се таксебна обавеза и одређује рок за
плаћање.
Комунално-инспекцијским
надзором
провјерава се чињенично стање и у случају одступања
налаже се усклађивање стања, што је предмет поновне
провјере од стране Комуналне полиције.
Комунална полиција врши надзор над заузећем јавне
површине током цијеле године.
Члан 18.
Комунална такса за заузеће јавне површине ради
одлагања и држања грађевинског и другог материјала
одређује се рјешењем Одјељења за стамбенокомуналне послове, а на основу поднесеног захтјева и
приложене скице градиишта.
Комунална полиција је дужна да на терену провјерава
чињенице и без одлагања, достављањем записника,
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информише ресорно Одјељење у случају утврђених
одступања
у
посупку
комунално-инспекцијског
прегледа.
Члан 19.
Рјешење којим се одобрава заузеће јавне површине за
постављање привремених монтажних објеката киоска и
покретних тезги доноси се на основу Одлуке о
коришћењу јавних површина за постављање
монтажних објеката-киоска и покретних тезги, у
поступку јавне конкуренције који је уређен Упутством за
спровођење јавног оглашавања за додјелу јавне
површине за привремено постављање покретних тезги
и ѕакључком Начелника општине.
Заузеће јавне површине за постављање монтажних
објеката и покретних тезги се врши према мапи јавних
површина. За постављање привремених монтажних
објеката-киоска који нису на мапи јавних површина
(објекти на периферији града) комунална такса се
обрачунава по тарифи комуналних такси према зони
грађевинског земљишта.
Висина таксе за постављање монтажних објеката
(киоска) утврђује се по цијенама које су постигнуте за
м2 лицитиране површине по одобреним локацијама.
Тако формирана цијена ће важити за читав период који
је предвиђен лицитацијом. Рјешење се доставља
странкама и задужује комунална такса по истом тек
када добију употребну дозволу коју издаје Одјељење за
просторно уређење.
Члан 20.
За заузеће јавне површине за постављење повремне
тезге (продаја сезонског воћа и поврћа, разне
манифестације комерцијалног типа, промоције фирми
на јавним површинама) комунална такса се обрачунава
по Одлуци о комуналним таксама, према зонама и
односу на захтјев за заузеће јавне површине. Како су у
питању краћи рокови заузећа јавне површине, странке
су дужне уплатити комуналну таксу одмах по пријему
рјешења.
За заузеће јавне површине у некомерцијалне сврхе,
пема Одлуци о комуналним таксама не плаћа се
комунална такса.
Комунална такса за коришћење јавних површина се
плаћа авансно, узев комуналне таксе за коришћење
простора-љетне баште и комуналне таксе за заузеће
јавне површине за постављање уличних тезги и киоска
гдје се плаћање комуналне таксе врши мјесечно и то до
5-тог у мјесецу за текући мјесец.
Комуналној полицији се доставља један примјерак
рјешења на основу кога се врши контрола да ли
обвезник посједује уредну документацију, односно
одобрење за коришћење као и да ли је по истом
измирио обавезе. Комунална полиција је у обавези да
без одлагања, доставом записника, информише
Одјељење за стамбено-комуналне послове у случају
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утврђених одступања у поступку комуналноинспекцијског прегледа.
5.2.3. Комунална такса за држање средстава за игру и
забаву у угоститељским и другим објектима (722315)
Члан 21.
Приходи по овом основу се остварују на основу Закона
о комуналним таксама, примјеном Одлуке о
комуналним таксама.
Порески обвезници су дужни да обрачунају комуналну
таксу и поднесу пореску пријаву на прописаном
обрасцу (ПП-КТ), који се користе истовремено за
пријаву комуналне таксе на истакнуту фирму. Према
Закону о Пореској управи, евиденцију о таксеним
обвезницима, наплату таксе као и спровођење поступка
принудне наплате врши Пореска управа.
Комунална полиција мјесечно провјерава који објекти
располажу средствима за игру и забаву и да ли за то
посједују потребна одобрења издата од надлежног
органа,(Управа за игре на срећу) а Одјељење за
финансије, о њиховом извјештају, провјерава да ли је
извршена уплата таксе којима ови објекти подлијежу.
Уколико ова такса није плаћена, Комунална полиција
поступа у складу са својим надлежностима.
Комунална полиција је у обавези да квартално у виду
прегледа доставља Одјељењу за финансије
информације о статусу обвезника (испуњењу услова за
рад) и плаћеним обавезама.
5.2.4. Комунална такса за приређивање музичког
програма у објектима (722316)
Члан 22.
Приходи по овом основу се остварују на основу Одлуке
о комуналним таксама. У Напомени уз Тарифу
наведено је да су обвезници дужни пријавити
коришћење музике прије почетка рада, на основу
потписаног уговора.
На основу пријаве приређивања музичког програма,
надлежни орган доноси акт којим утврђује обавезу
плаћања и висину ове комуналне нтаксе.
Комунална полиција провјерава да ли се у
угоститељским и њима сличним објектима приређују
музички програми (музика „уживо“) и ако постоји да ли
власник објекта за то посједује адекватно одобрење, о
чему на мјесечном нивоу извјештава Одјељење за
финансије, које прати плаћања по том основу, у складу
са издатим рјешењима.
5.2.5. Комунална такса за коришћење рекламних паноа
(722318)
Члан 23.
Коришћење рекламних табли-паноа за које је
предвиђено плаћање комуналне таксе, врши се на
начин и под условима прописаним општинском
Одлуком. Урбанистичку сагласност и одобрење за
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грађење рекламних табли-паноа, у складу са важећим
прописима, издаје Одјељење за просторно уређење.
Одобрење за њихово постављање издаје ндлежни
орган у складу са Одлуком којом се уређује коришћење
рекламних табли-паноа.
Водитељ поступка је дужан обрачунати поменуту таксу
на основу одобрене површине, према захтјеву уз који је
приложен приједлог изгледа (слика) рекламне таблепаноа.
Комунална такса за коришћење рекламних паноа се
обрачунава у годишњем износу и плаћа се унапријед за
годину дана. Странка је дужна платити износ
комуналне таксе, на начин и у року који је наведен у
рјешењу.
Комунална полиција на терену врши контролу
чињеничног стања, у односу на издато рјешење и
важеће прописе, односно контролише да ли обвезник
посједује уредну документацију, одобрење за
коришћење и да ли је по истом измирио обавезе. У
случају неизмирења обавеза, Комунална полиција
налаже уклањање рекламних паноа и без одлагања
обавјештава ресорно Одјељење о предузетим мјерама.
5.2.6. Комунална такса за коришћење простора за
паркирање (722319)
Члан 24.
Наплата ових прихода врши се у складу са Цјеновником
наплате паркирања на подручју општине Зворник који је
саставни дио одлуке о паркирању у граду Зворнику
(„Службени гласник општине Зворник“, број:
.........донијете на основу члана 2. став 3. Закона о
комуналним дјелатностима („Службени гласник РС“,
број: 11/95, 18/95 и 51/02) и Правилником о јавним
паркиралиштима у граду зворнику („Службени гласник
општине Зворник“, број: ...
Сходно потписаном споразуму о додјели јавних
паркиралишта на управљање и одржавање између
општине Зворник и овлаштеног управљача паркирања
(управљач)
управљачу се повјеравају послови
управљанја и одржавања јавних површина за
паркирање у свим градским улицама којима режим
саобраћаја омогућава улично паркирање. У оквиру
повјереног посла Управљач је дужан да средства од
наплате паркирања по општинској Одлуци уплати на
рачун буџета општине Зворник.
Достављање
података
ради
евидентирања
потраживања управљач ће вршити на рачун и у
роковима предвиђеним споразумом.
Контролу обрачунатих и уплаћених прихода обавља
Одјељење за стамбено комуналне послове и
Одјељење за финансије.
5.2.7. Комунална такса на остале предмете таксирања
(722396)
Члан 25.
Комуналну таксу на остале предмете таксирања чине:
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Комунална такса за издавање одобрења на локацијупутна сагласност,
Комунална такса за издавање сагласности за извођење
радова
на
јавном
путу
ради
полагања
инфраструктурних водова,
Комунална такса за издавање сагласности за
прикључак на пут,
Комунална такса за издавање сагласности за уређење
колског прилаза,
Комунална такса за издавање еколошке дозволел
након одобрења плана активности,
Комунална такса за издавање еколошке дозволе за
новосаграђене пословне објекте,
Комунална такса за такси легитимације, евиденциони
број и коришћење такси стајалишта,
Kомунална такса у износу од 0,1% од предрачунске
вриједности објекта у поступку издаванја одобрења за
грађење.
Приход од комуналне таксе на остале предмете
таксирања се остварује према Одлуци о комуналним
таксама и у складу са законским прописима и актима
Скупштине општине Зворник.
Водитељ поступка издаје рјешење на захтјев странке
при чему се води посебно рачуна да се странци дају
писане иструкције са свим потребним детаљима за
уплату ових прихода. Рјешење се доставља странци, а
у рјешењу се наводи износ и рок за плаћање комуналне
таксе.
Водитељ поступка врши контролу плаћања ових
комуналних такси.
6. Н а к н а д е
6.1. Накнада за уређење градског
грађевинског
земљишта (722411)
Члан 26.
Законом о грађевинском земљишту је уређена обавеза
плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта.
Висина накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта заснива се на одредбама Одлуке о
грађевинском земљишту. Овај приход се утврђује
посебним рјешењем у поступку издавања локацијских
услова, а наплаћује у поступку добијања одобрења за
грађење. Ову накнаду плаћају инвеститори грађевине
која се гради на том земљишту, према јединици
корисне грађевинске површине објекта за чију се
изградњу даје локацијска сагласност и обухвата
стварне трошкове припремања и опремања
грађевинског земљишта.
На основу приложене документације и изласка на
терен, те извршеног увида у просторно-планску и другу
документацију, овлашћени службеник – водитељ
поступка у Одјељењу за просторно уређење
обрачунава накнаду за уређење грађевинског
земљишта, у складу са прописаним параметрима за
обрачун.

33

Број 4

Службени гласник општине Зворник

Коначан износ накнаде утврђује се у поступку издавања
одобрења за грађење.
Контролу правилности обрачуна ове накнаде врши
непосредни руководилац овлашћеног службеника у
Одјељењу за просторно уређење и својим потписом на
акту потврђује исправност обрачуна.
Контролу плаћања утврђене накнаде врши водитељ
поступка увидом у извод са банковног рачуна општине,
осимако је закључен уговор о одложеном плаћању гдје
контролу плаћања прати Одјељење за финансије и
извјештава по потреби Одјељење за просторно
уређење.
6.2. Приходи од земљишне ренте (722412) једнократна
рента
Члан 27.
Остваривање ове врсте прихода заснива се на
одредбама Одлуке о грађевинском земљишту
Републике Српске, дио који се односи на обавезе
плаћања накнада.
Одјељење за просторно уређење доноси посебно
Рјешење о обрачуну и наплати прихода од једнократне
ренте у поступку издавања локацијских услова, а
коначан износ се утврђује у поступку издавања
одобрења за грађење. Водитељ поступка мора водити
рачуна о што тачнијем израчунавању корисне
површине грађевина како би и обрачун прихода од
земљишне ренте био што тачнији. Непосредни
руководилац овлашћеног службеника у овом Одјељењу
провјерава обрачун и верификује га својим потписом на
записнику.
Подносилац захтјева је дужан одмах прије пријема
рјешења о одобрењу за грађење уплатити у цјелости
обрачунату накнаду. Водитељ поступка ће износ
накнаде и уплаћени износ по извјештају банке повезати
са издатим Рјешењем. Уколико подносилац захтјева
има закључен уговор о одложеном плаћанју није дужна
у цјелости платити наведени износ накнаду за
добијање одобрења за грађење него ће исту плаћати
утврђеним ануитетима.
6.3. Нанкада за коришћење минералних сировина
(722424)
Члан 28.
Накнада за коришћење минералних сировина, односно
експлоатацију осталих минералних сировина са
локалитета на површини земље и испод земље, плаћа
се у скалду са одредбма Закона о концесијама.
Експлоатација се одобрава рјешењем надлежног
министарства и утврђује висина и начин обрачуна
накнаде.
Према поменутом Закону износ накнаде је одређен
Уговорпм који закљјучује корисник концесионог права
за експлоатисане минералне сировине. Износ накнаде
се плаћа на рачун јавних прихода РС и расодјељује се
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као приход РС – 30% и општини -70%. Контролу уплате
ових средстава врши пореска управа.
Накнада за експлоатацију минерала из водотока плаћа
се у складу са Законом о водама.
Надлежно министарство издаје рјешења којима
одобрава експлоатацију шљунка, пијеска и камена те
утврђује висину и начин обрачуна накнада по овом
основу. Према Закону о водама накнаде које се дијеле
између РС -70% и општине -30%, а уплаћује се на
рачун посебних намјена.
Одјељење за инспекцијске послове је дужно да врши
надзор у складу са својим надлежностима и о томе
квартално информише Одјељење за финансије,
Одјељење за финансије прикупља информације и
извјештаје о висини ових накнада које се уплаћују у
корист буџета општине. Одјељење за финансије
најмање квартално од надлежних органа захтијева
доставу релевантних података.
6.4. Накнада за промјену намјене пољопривредног
земљишта (722425)
Члан 29.
Накнада за промјену намјене пољопривредног
земљишта остварује се у складу са одредбама Закона
о пољопривредном земљишту, у поступку који спроводи
Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности. Странка је дужна уплатити ову накнаду
прије издавања пољопривредне сагласности. Накнада
се у цијелом износу уплаћује на рачун Буџета РС, при
чему се на рачун јавних прихода општине усмјерава
70% средстава, а преосталих 30 % у корист јавних
прихода РС.
Пољопривредна сагласност се прибавља прије
добијања одобрења за грађење. Накнада се
обрачунава на основу висине катастарског прихода
утврђеног по скали за катастарске срезове у РС за
општину Зворник пема Одлуци о утврђивању
катастарског прихода о земљишта, у зависности од
класе земљишта.
Обрачун накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта врши овлашћени службеник водитељ
поступка у Одјељењу за привреду пољопривреду и
друштвене дјелатности и врши контролу плаћања ове
накнаде.
Контролу правилности обрачуна накнаде врши
непосредни руководилац водитеља поступка у
Одјељењу за привреду пољопривреду и друштвене
дјелалтности и својим потписом на акту потврђује
исправност обрачуна.
Провјеру уплаћених износа са рачуна буџета РС у
односу на обрачунате накнаде врши задужени
службеник за праћење прихода из Одјељења за
финансије.
6.5. Средства за репродукцију шума остварена
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продајом дрвних сортимената (722434)
Члан 30.
Управљачи државних шума обавезни су да издвајају
10% финансијских средстава од продатих шумких
сортимената утврђених по цјеновнику Јавног предузћа
шумарства, за развој неразвијених дијелова општине са
које потичу шумски сортименти. Средства се уплаћују
на посебан рачун општине.
Одјељење за финансије прати ове приходе, проводи
примјену употребе ове врсте прихода и по потреби
сачињава извјештај о наплаћеним износима ових
средстава.
6.6. Накнада за репродукцију шума (722435)
Члан 31.
Накнада за репоудкију шума се обрачунава сходно
одредбама Закона о шумама. Ову накнаду намијењену
простој репродукцији шума обрачунава јавно шумско
предузеће за физичка лица у висини 10% вриједности
продате дрвне масе (шумских сортимената) према
тржишним цијенама – франко утоварено на камионском
путу.
Средства за поменуте измјене, за потребе дјелатности
од општег интереса, на подручју општине Зворник
уплаћују се на издвојени рачун код банке.
У складу са Законом о шумама, на основу уговора за
обављање стручних и управних послова у газдовању
приватним шумама 90% средстава општина Зворник
уступа шумском газдинству на подручју регије, а 10%
средстава се намјенски користи у складу са Законом.
Одјељење за финансије прати ове приходе, проводи
примјену уговорних одредби, и по потреби сачињава
извјешаје о наплаћеним износима ове накнаде.
6.7. Накнада од кориштења хидропотенцијала за
производњу електричне енергије (722448)
Члан 32.
Ова врста прихода остварује се кориштењем
хидропотенцијала на подручју општине Зворник за
производњу електричне енергије. Накнада по овом
основу износи 0,005 КМ/ Kwh произведене еллектричне
енергије
на
Званичном
обрачунском
мјсту,
примопредаје електричне енергије између производне
и преносне компаније. Накнада се утврђује на основу
укупно произвоедених Kwh електричне енергије за
период од три мјесеца, а плаћање се врши у року од 15
дана од дана обрачуна.
Контролу обрачуна и уплате накнада врши Пореска
управа, а средства се уплаћују
на жиро-рачун
Општине.
Средства прикупљена по овом основу се троше по
усвојеном Буџету Општине Зворник.
6.8. Накнада за одводњавање од правних лица и
грађана (722449)
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Члан 33.
Ова накнада се наплаћује на основу Одлуке о
водопривредним накнадама.
Обвезници плаћања ове накнаде која је у потпуности
приход општине, су физичка и правна лица који су
власници или корисници пољопривредног, шумског или
грађевинског
земљишта
које
је
обухваћено
хидромелиорационим системом Зворника.
Начин обрачуна и плаћања накнаде за поједине
категорије обвезника детаљније су дефинисани
тачкама
__________Одлуке о водопривредним
накнадама.
Утврђивање обавеза и контролу наплате врше
надлежни органи у складу са поменутом Одлуком.
Надлежни органи су дужни да квартално достављају
релевантне информације Одјељењу за финансије које
прати наплату ових прихода.
7. Средства за финансирање посебних мјера заштите
од пожара (722467)
Члан 34.
Средства за финансирање посебних мјера заштите од
пожара дијеле се између Републике, општина и других
корисника, а на основу Закона о заштити од пожара.
Предузећа и друга правна лица уплаћују средства у
износу од 0,04% од пословног прихода сходно овом
Закону.
Поменута средства се уплаћују на рачун јавних прихода
РС, гдје се врши расподјела средства и то: 60%
средстава на рачун јавних прихода општине, а 40% на
посебан рачун Ватрогасног савеза РС.
За овај приход подноси се пореска пријава Пореској
управи, која је задужена за инспекцијски надзор над
наплатом, полугодишње до 10. августа текуће године и
годишње до 10. марта текуће године за претходну
годину. Пореска пријава се подноси на обрасцу ПП-ОН
(редни број 6).
Одјељење за финансије прикупља информације о
наплати овог прихода и, тамо гдје је потребно,
предузима друге мјере из надлежности.
8. Приходи од општинских органа управе (722521)
Члан 35.
Овај приход чине претплате на „Службени гласник
општине Зворник“ и приход од продаје образаца, а у
сврху покрића трошкова штампања и накнада за
припрему урбанистичке документације.
Стручна служба Скупштине општине путем овлашћеног
службеника прима наруџбе, прикупља информације о
извршеним претплатама ради правилне дистрибуције
гласила и врши фактурисање.
9. Остали приходи од пружања јавних услуга (722591)
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Члан 36.
Ове приходе чине властити приходи општинских
буџетских корисника, који се остварују обављањем
функција институција из области социјалне и дјечије
заштите, образовања и културе и физичке културе и
рада комисијаза технички преглед објеката. Буџетски
корисници су одговорни за поступке прикупљања и
наплате ових прихода. Одјељење за финансије ће
једном полугодишње извршити контролу обрачуна и
наплате ове врсте прихода и о томе сачинити записник.
10. Одузета имовинска корист и средства добијена
продајом одузетих предмета (723118)
Члан 37.
Одузета имовинска корист и средства добијена
продајом одузетих предмета су приходи од незаконито
стечене имовине и имовинске користи. Ови приходи су
у надлежности републичке тржишне инспекције.
11. Новчане казне изречене у прекршајном поступку
(723121)
Члан 38.
Овај приход се остварује на основу прекршајних казни
које су изречене физичким и правним лицима.
Приликом издавања налога за плаћање, мора се на
уплатници навести сврха уплате и број рјешења,
односно налога. Водитељ поступка, у сарадњи са
службеником у Одјељењу за финансије врши
периодична сравњења износа из пекршајних налога
или рјешења суда који се води у Регистру новчаних
казни, са извршеним уплатама на рачун јавних прихода
општине.
У случају да у редовном судском поступку странка буде
ослобођена прекршајне одговорности, извршиће се
одговарајући отпис потраживања по основу
правоснажног акта. Водитељ поступка је дужна да
задњег дана у мјесецу обавијести Одјељење за
финансије о промјенама по свим до тада примљеним
правоснажним актима. Корекције задужења се врше
под двојном контролом водитеља поступка и
службеника Одјељења за
финансије који ирати
приходе.
12. Самодопринос на територији општине (729121)
Члан 39.
Уплату средстава на добровољној сонови за
суфинансирање текућих расхода у мјесним
заједницама прати Одјељење за финансије. Уплате
грађана по Одлуци о поступку и критеријумима за
суфинансирање пројекта мјесних заједница на подручју
општине Зворник, намијењене за финансирање
изградње водоводне, путне и електро мреже не спадају
у овај приход већ су прилив који се усмјерава на
издвојенирачун.
13. Остали општински приходи (729124)
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Члан 40.
Остале општинске приходе чине уплате за преузимање
тендерске документације, за регистрацију заједнице
етажних власника, спонзорска средства и сл.
Службеник у организационој јединици код које се
појављује основ за наплату ових прихода, у сарадњи са
службеником у Одјељењу за финансије, прати и
контролише правилност уплата и предузима
одговарајуће мјере у скалду са овлашћењима.
14. Капитални добици (811111) (810000 нова група
шифара)
Члан 41.
Ова врст прихода настаје доношењем Рјешења путем
Скупштине општине о додјели земљишта- односно
легализацијом бесправно изграђених објеката у
поступку легализације. Продајна цијена за додјељено
земљиште утврђује се процјеном сталних судских
вјештака грађевинске или пољопривредне струке у
зависности од категорије земљишта (грађевинско или
пољопривредно). Продајна цијена не може бити нижа
од правичне-реалне-тржишне вриједности.
По правоснажности Рјешења о додјели купац плаћа у
цјелокупном износу продајну цијену наведену у
Рјешењу о додјели, како у укупном износу тако и у
структуалном износу прописаних накнада, које
произилазе из поступка додјеле, и промета
непокретности.
Средства прикупљена по другим основама у поступку
додјеле, представљају приход буџета Општине и троше
се у складу са усвојеним Буџетом и посебним планом
капиталних набавки и планова.
На овој врсти прилива евидентирају се сви приливи и
остварени приходи који су остварени било продајом
финансијске илил нефинансијске имовине.
IV - НАПЛАТА НЕПОРЕСКИХ ПРИХОДА
Члан 42.
Уплата непореских прихода се врши путем жиро-рачуна
буџета општине који је наведен у рјешењу, односно
другом акту којим је утврђен основ и висина за
плаћање, ако је обавеза плаћања настала на тај начин.
Обвезници уплате непореских прихода општине
Зворник, по било ком основу наведеном у овом
Упутству, своје обавезе измирују у року и на начин
прописан актом којим је утврђена обавеза.
Члан 43.
Када је рјешењем, уговором или другим актом
предвиђено плаћање у ратама, овлашћени службеникводитељ поступка даје странци писану Инструкцију, са
подацима релевантним за уплату.
Такође, код плаћања таксе односно накнада у ратама
морају се навести тачни рокови доспјећа рата, са
напоменом санкција у случају кашњења са уплатом.
Водитељ поступка( Одјељење за финансије) је дужан
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да прати динамику плаћања по ратама, у складу са
актом којим је уговорено одложено плаћање.
Члан 44.
Уколико је странци рјешењем одобрено коришћење
комуналне услуге за одређени период, а у међувремену
престане потреба за коришћењем, странка је дужна
одмах по настанку такве ситуације о томе писмено
обавјестити надлежан орган, који врши провјеру
чињеничног стања у циљу евидентирања промјене,
смањења обавеза и поврата више уплаћених
средстава по издатом рјешењу.
Уколико странка писмено не обавијести надлежан орган
о престанку коришћења комуналне услуге, а уговорено
је плаћање у ратама, дужна је измирити цијели износ
обрачунате таксе односно накнаде.
Члан 45.
Уколико је странка поднијела захтјев за коришћење
комуналне услуге или извршење какве радње за коју је
дужно платити одговарајући износ таксе или накнаде, а
појављује се у својству правног лица са наведеним
бројем пореског обвезника на захтјеву, а уплату
дугованог износа је извршило физичко лице са бројем
ЈМБГ и без позива на број, уплата се неће сматрати
уредном.
У случају из претходног става овог члана, водитељ
поступка је дужан писмено позвати странку ради
разјашњења замјене идентитета дужника плаћања.
Изјаве странке узеће се на записник.
Ако се ове уплате, на основу изјаве странке на
записник, не могу повезати, водитељ постука ће у
зависности од захтјева странке, обуставити вођење
поступка односно покренути поступак принудне
наплате.
Члан 46.
У циљу ефикасније наплате непореских прихода
(посебно у случајевима гдје је уговорено плаћање у
више мјесечних рата) овлашћени службеници су дужни
да два прије доспјећа обавезе за плаћање, усменотелефоном подсјете странку о потреби измирењ
обавеза, о чему ће сачинити службену забиљешку.
Уколико странка застане-касни са плаћањима својих
обавеза, овлашћени службеник ће упутити писмену
опомену са позивом за уплату дуга и напоменом о
могућности покретања одговарајућег поступка за
принудну наплату.
Члан 47.
Уколико странка, и поред предузетих мјера из члана 46.
и 47. овог Упутства, не плати дуговни износ у року који
је наведен у опомени, покренуће се одговарајући
поступак за принудну наплату дуга, у зависноти од
основа дуговања и надлежности органа пред којима се
може такав поступак покренути.
У циљу покретања поступка за принудну наплату дуга,
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водитељ поступка припрема документацију из које се
јасно може утврдити сљедеће:
име и презиме односно тачан назив правног лица –
дужника,
пребивалиште, боравиште, односно сједиште, подаци и
адресе њихових законских заступника и пуномоћника,
ако их имају,
основ потраживања, дуговни износ и период
закашњења у плаћању,
радње и мјере које су предузете у циљу добровољног
исуњења обавеза плаћања.
Податке и информације из претходног става овог члана
водитељ поступка доставља службенику овлашћеном
за припрему покретања поступка пред надлежним
судом односно поступка принудне наплате пред
Пореском управом, уз обавезно достављање документисправа на којој се заснива потраживање
(вјеродостојна или извршна исправа, уговор и др.) као
и друга документацијак оја служи као доказ о дуговању
односно покушају наплате прије покретања спора или
поступка принудне наплате.
Службеник овлашћен за припему покретања поступка
принудне наплате, без одлагања, припрема
одговарајућих акт којим ће такав поступак покренути
пред надлежним органом, у складу са законом.
V – КОНТРОЛА НАПЛАТЕ НЕПОРЕСКИХ
ПРИХОДА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 48.
Контролу наплате непореских прихода, у складу са
законом, другим прописима и овим Упутством, врше
службеници у свим организационим јединицама
Административне службе општине које стварају основе
за наплату односно наплаћују непореске приходе
буџета општине.
Члан 49.
Ради ефикасније контроле, сваки службеник водитељ
поступка приликом издавања рјешења странци, дужан
је провјерити уплату на изводу банке и копију извода
повезати са рјешенјем.
Члан 50.
Код наплате такса за овјере потписа, преписа,
рукописа, затим увјерења, мора се водити рачуна да се
наплата врши сходно броју издатих овјера (потписа,
преписа, рукоиса), увјерења, и сл. гдје се крајем сваког
дана мора сложити број издатих овјера евидентираних
у бази података са потписаним признаницама о
наплати таксе (софтверска контрола) и броја аката за
које је остварено право ослобађања од плаћања
административне таксе.
Члан 51.
Уколико странка уплати таксу или накнаду на погрешну
врсту прихода, водитељ поступка ће упутити странку да
је дужна поднијети захтјев надлежном органу за
прекњижење на тачну врсту прихода и доставити доказ
од надлежног органа да је поступак прекњижења у току.
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Члан 52.
Овлашћени службеник-водитељ поступка, у оквиру свог
дјелокруга рада, дужан је прослиједити писмени захтјев
за исправку Одјељењу за финансије, односно
службенику за праћење прихода са назначењем и
образложењем грешке.
Одјељедње за финансије врши провјеру оправданости
захтјева за исправком задужења, а у случају
оправданог захтјева, након одобравања исти
прослеђује организационој јединици задуженој за
утврђиванје и обрачун одређене врсте прихода.
Члан 53.
Водитељ поступка правоснажна рјешења евидентира у
базу података, исте повезује са уплатама на изводу
уколико нису аутомамтски повезане.
Приликом повезивања уплата са издатим актом,
водитељ поступка мора водити рачуна да повезује
само оне уплате које се односе на предмет у коме је он
водио поступак (износ, датум, врста прихода).
Након евидентирања плаћених такса и накнада, у
предмет се прилаже Контролна финансијска картица и
предмет се интерном доставном књигом просљеђује у
архиву гдје се врши његово архивирање.
Члан 54.
Ради тачног извјештавања, као и ради анализе
планирања прихода у наредном периоду, Одјељење за
финансије путем службеника за праћење прихода
тромјесечно врши контролу задужења прихода, као и
контролу повезивања задужења такса и накнада са
уплатама преко извода банака.
Поред послова из претходног става овог члана,
службеник за праћење прихода општине обезбеђује:
креирање тромјесечних извјештаја за Начелника
општине, начелника Одјељења за финансије и за сва
остала одјељења која врше задужење и наплату
прихода,води писмену кореспонденцију о задужењима
и уплатама обвезника накнада која се дијеле између
буџета Републике и буџета Општине,врши контролу
обрачуна такса и накнада у складу са важећим
прописима,врши повезивање спорних уплата са
задужењем,педлаже покретање поступка принудне
наплате,предлаже мјере и активности на повећању
наплате прихода,захтјева и прикупља релевантне
податке од других одјељења АСО,прикупња
релевантне податке од Пореске управе и других органа
и организација, које су по закону овлашћене за
прикупљање и контролу непореских прихода,врши
друге послове у вези са наплатом прихода.
Члан 55.
Одјељење за финансије путем службеника за праћење
непореских прихода, саставља и најмање једанпут
тромјесечно доставља сљедеће извјештаје Начелнику
општине и начелницима одјељења у Административној
служби општине:
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Извјештај о укупном броју примљених и ријешених
захтјева
по
организационим
јединицама
и
класификационом броју,
Извјештај о укупно задуженом и наплаћеном приходу
по издатим рјешењима и другим актима по
организационим јединицама, класификационом броју и
врсти прихода,
Листу предмета по којима није извршена обавеза
плаћања таксе или накнаде (физичкак и правна лица).
VI – ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРИМЈЕНУ УПУТСТВА
Члан 56.
За надзор над примјеном овог Упутства одговорни су
руководиоци основних организационих јединица
Административнен службе општине, сваки у свом
дјелокругу рада.
Службеник Одјељења за финансије задужен за
праћење непореских прихода, дужан је да у сарадњи са
руководиоцима основних организационих јединица
Административне службе општине прати измјене
прописа и предлаже усклађивање одговарајућих
одредби овог Упутства.
За правилну примјену прописа којима се уређују
непорески приходи буџета општине одговорни су
службеници који примјењују прописе или израђују акте
на основу којих се стварају обавезе плаћања
непореских прихода.
Члан 57.
Службеници запослени у Административној служби
општине који наплаћују таксе и накнаде и издају
рјешења морају на свом радном мјесту имати копије
прописа које примјењују у раду и добро познавати и
примјењивати прописе којима је регулисана наплата
таксе или накнаде у вези са примљеним поднесцима и
другим писменима.
Члан 58.
Водитељ поступка је одговоран да у прилогу сваког
предмета има документ о начину обрачуна таксе или
накнаде који је прописно овјерен, као и уредно
потписану доставницу о преузимању рјешења односно
другог акта.
Ниједан предмет се не може упутити у архиву ако
претходно није извршен испис Контролне финансијске
картице, на основу које се провјерава исправност
тачност и повезаност уплате са задужењем.
VII – ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 59.
Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-020-9/11
НАЧЕЛНИК
Датум:01.04.2011године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. Став 1.
алинеја 8. и члана 44. Статута општине Зворник,пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10), Начелник општине Зворник, д о н о с и

ПРАВИЛНИК

о измјени и допуни Правилника
о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-7/09 од 05.11.2009. године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-10/09 жод
30.12.2009. године, Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-1/10 од
05.01.2010. године, Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-2/10 од
08.02.2010. године,Правилника о измјенама идопунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-3/10 од 04.03.2010.године, Правилника о
измјенама и допунамаПравилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-4/10 од
17.08.2010.године, Правилника о измјенама и
допунамаПравилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Административне службе општине
Зворник број: 02-014-5/10 од 01.10.2010.године,
Правилника о измјенама и допунамаПравилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник број: 02014-6/10 од 28.10.2010.године, Правилника о измјенама
и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-7/10 од
26.11.2010.године, Правилника о измјенама и
допунамаПравилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Административне службе општине
Зворник број: 02-014-8/11 од 29.11.2010.године,
Правилника о измјенама и допунамаПравилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник број: 02014-1/11 од 19.01.2011.године Правилника о измјенама
и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-2/11 од
31.01.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
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Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-3/11 од 09.03.2011.године, (у даљем тексту
Правилник) на страни 8. Правилника у члану 16.
„Служба за јавне набавке, развој и међународну
сарадњу“- дјелокруг рада и на страни 56. Правилника у
тачки 1.„Шеф Службе за јавне набавке, развој и
међународну сарадњу“ иза алинеје 22. „Врши и друге
послове по налогу Начелника општине“ додају се
алинеје:
o укључења у оперативно управљање развојем
o укључења у секторске радне групе,
o стално усавршавање знања и вјештина, интерни
трансфер знања и вјештина, модернизација и
координација акционог планирања,
o оперативна припрема оквирни и годишњи план
финансирања
o мапира друге изворе и услове финансирања,
o иницира, координира и припрема за уговарање
интерсекторске пројекте и мјере,
o координира екстерну комуникацију,
o организује и координира надзор, анализита стање
индикатора и извјештава,
o припрема инструмената, евалуатора,
o синтеза извјештаја и план побољшања,
o припрема план ажурирања.
Члан 2.
На страни 62. Правилника додаје се нова тачка 11.
„Руководилац Шалтера за контролу и евиденцију
уласка и изласка странака и запослених“.
Опис послова:
o руководи Шалтером за контролу и евиденцију
уласка и изласка странака и запослених,
o подноси извлештај о раду шефу службе,
o води рачуна о паркирању на три мјеста испред
улаза,
o врши контролу уласка и изласка радника
Административне службе,
o врши
контролу
уласка
и
изласка
и
индентификацију странака у Административној
служби,
o контролише уношење и изношење материјала,
опреме и других средстава,
o контролише одржавање кућног реда у
просторијама Административне службе и
преузима одговарајуће мјере,
o води књигу примопредаје дужности и уноси сва
запажања и догађаје,
o обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца,
за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.
Услови:
Број извршилаца:1 /један/
Сложеност: једноставни
Услови:ССС, IV или III степен, шест мјесеци радног
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искуства у струци
Врста послова:помоћни
Статус:радник - помоћно особље.
Члан 3.
На страни 62. Правилника додаје се нова тачка 12. „
Помоћни радник Шалтера за контролу и евиденцију
уласка и изласка странака и запослених“
Опис послова:
o врши контролу уласка и изласка радника
Административне службе,
o врши контролу уласка и изласка и индентификацију
странака у Административној служби,
o контролише уношење и изношење материјала,
опреме и других средстава,
o контролише одржавање кућног реда у просторијама
Административне службе и преузи-ма одговарајуће
мјере,
o води књигу примопредаје дужности и уноси сва
запажања и догађаје,
o обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца,
за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.
Број извршилаца:3 /три/
Услови:Основна школа
Сложеност:једноставни
Врста послова:помоћни
Статус:радник - помоћно особље.
Члан 4.
На страни 8. Правилника у члану 10 „Одјељење за
општу управу“- дјелокруг рада иза алинеје 12. „Као и
друге послове који му се посебним актима и налогом
Начелника општине ставе у дјелогруг рада“ додаје се
алинеја 13. “Послови посланичке канцеларије“ и на
страни 38. Правилника иза тачке 15. додаје се тачка 16.
која гласи: “Стручни сарадник –технички секретар у
посланичкој канцеларији“
Опис послова:
o преузима телефонске позиве, посредује у
телефонским комуникацијама и води евиденцију
позива,
o помаже народним посланицима у вези пријема
странака,
o прикупља
и
обрађује
за
архивирање
документациони материјал,
o одговоран је за исправност и одржавање средстава
рада,
o стара се о благовременом обезбјеђивању
канцеларијског и другог материјала потребни за рад
Одјељења,
o подноси извјештај о раду претпостављеном
руководиоцу сваких месец дана са прецизно
наведеним радним активностима које је обавио,
o обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
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Број извршилаца:1 /један/
Сложеност:Административно-технички, једноставнији.
Услови:ССС,економски техничар, шест месеци радног
искуства и положен стручни испит за рад
у
административној служби.
Члан 5.
На страни 59. Правилника у тачци 3. „Стручни сарадник
за персоналне послове“ послије става 12 „Обавља и
друге послове по налогу Шефа службе“ додају се нови
ставови који гласе:
o води књигу рачуна,
o заприма и уноси рачуне у књигу рачуна, по
потписивању иста доставља у Одјељење за
финансије,
o ради табеларно евиденцију о утрошеним новчаним
средствима предвиђеним буџетомСлужбе,
o подноси извјештај Начелнику општине и Шефу
службе о тренутном стању новчаних средстава по
свим буџетским ставкама Службе.
Члан 6.
На страни 34. Правилника тачка 3. „Самостални
стручни сарадник за грађанска стања“ текст иза ријечи
„Број извршилаца“ мјења се и гласи:“Број извршилаца:4
/четири/.
Члан 7.
На страни 51. Правилника тачка 10. „Возач“ „Брише
се“.
Члан 8.
На страни 62. Правилника тачка 11. „Руководилац
портирнице“ и тачка 12. „Портир“ „Бришу се“
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеном гласнику општине Зворник”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-14-4/11
НАЧЕЛНИК
Датум:08.04.2011 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 и 118/05), и члана 38. став 1. алинеја
8. и члана 44. Статута општине Зворник, - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10),
Начелник општине Зворник, д о н о с и

ПРАВИЛНИК

о измјени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-7/09 од 05.11.2009. године, Правилника о
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измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-10/09 од
30.12.2009. године, Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-1/10 од
05.01.2010. године, Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-2/10 од
08.02.2010. године,Правилника о измјенама идопунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-3/10 од 04.03.2010.године, Правилника о
измјенама и допунамаПравилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-4/10 од
17.08.2010.године, Правилника о измјенама и
допунамаПравилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Административне службе општине
Зворник број: 02-014-5/10 од 01.10.2010.године,
Правилника о измјенама и допунамаПравилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник број: 02014-6/10 од 28.10.2010.године, Правилника о измјенама
и
допунамаПравилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-7/10 од
26.11.2010.године, Правилника о измјенама и
допунамаПравилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Административне службе општине
Зворник број: 02-014-8/11 од 29.11.2010.године,
Правилника о измјенама и допунамаПравилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник број: 02014-1/11 од 19.01.2011.године Правилника о измјенама
и
допунамаПравилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-2/11 од
31.01.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-3/11 од 09.03.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-4/11 од
08.04.2011.године, (у даљем тексту Правилник) на
страни 28. Правилника иза „тачке 13.“ додаје се нова
тачка „број 14.“ која гласи '“Самостални стручни
сарадник за путеве и послове надзора“
Опис послова:
врши надзор над извођењем свих радова,
врши преглед и предлаже категоризацију локалних
путева,
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води евиденцију локалних путева и предлаже поправку
истих,
сарађује са мјесним заједницама у погледу одржавања,
поправке и изградње локалних путева,
подноси извјештај о раду Начелнику општине сваки
мјесец са прецизно наведеним радним активностима
које је обавио,за свој рад одговоран је Начелнику
општине обавља и друге послове које му нареди
Начелник општине Број извршилаца:1 /један/
Сложеност: Стручно оперативни најсложенији
Услови:ВСС грађевински факултет, једна година радног
искуства и положен стручни испит за рад у
административној служби.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеном гласнику општине Зворник”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-4/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02) и члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 03/10) Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Мехмедбеговић Мухамед из Зворника, по занимању
архитектонско-грађевински техничар, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора над пружањем
услуга у предмету јавне набавке “ Енергетски
прикључак водовод Јусићи од ТС до ПС1, од ПС1 до
ПС2, додатак на управљачким системима“, а радове ће
извршити „ИНСТЕЛ“ д.о.о. Бијељина, према условима
из понуде број: 02-360-24-1/11. од 02.03.2011.године,
одмах по потписивању уговора о извођењу радова.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-24/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
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Број 4

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

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
пропагандног материјала за општину Зворник у 2011.
години“, број:02-360-41/11, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

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

II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-41/11 од 23.03.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 30.03.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-41/11
Датум: 25.03.2011. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02), члана 75. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 55/10) и
члана 38. и 44. Статута општине Зворник-пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'' број: 03/10)
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Владимир Рајовић из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер машинства, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке: “Радови на изградњи и прикључку
дистрибутивне гасне мреже за зграду „Борачка“ у
Зворнику“, а радове ће извршити „Зворник стан“, а.д.
Зворник, према тренутно важећим прописима и
стандардима, одмах по потписивању уговора о
извођењу радова и увођења Извођача радова у посао .

20. април 2011.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-29/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 16. став 1. Закона о рачуноводству и
ревизији «Службени гласник РС» број: 36/09 МРС-ЈС 1
– презентација финансијских извјештаја МРС-ЈС15
параграф 84-94 и члана 30. став 1. алинеја 11 и члана
72. став 3. Закона о локалној самоуправи „Службени
гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05, као и члана 38.
Статута општине Зворник («Службени гласник општине
Зворник», број: 3/10), Начелник општине Зворник
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању комисије за процјену краткорочних
потраживаа и пласмана
Члан 1.
Комисија за процјену краткорочних потраживања и
пласмана општине Зворник именује се у саставу:
1.
2.
3.

Бошковић Весна – предсједник
Хамидовић Бесим – члан
Аћимовић Радивоје – члан

Члан 2.
Комисија је у обавези да изврши процјену краткорочних
потраживања и пласмана и сведе их на фер и реалну
вриједност.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-47/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Реконструкција
и обнова индивидуалних стамбених јединица
повратника – ЗП09“, број:02-360-34/11, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Милош Томић, члан,
3. Мирослав Радић, члан,
4. Срђан Деспић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-34/11 од 07.03.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 08.04.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-34/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р
,

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

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Рушење Дома
културе у МЗ Пилица“,
број:02-360-49/11, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Милош Томић, члан,
3. Мирослав Радић, члан,
4. Срђан Деспић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке

20. април 2011.

број: 02-360-49/11 од 31.03.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 08.04.2011.године у 12.30 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-49/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02), члана 75. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 55/10) и
члана 38. и 44. Статута општине Зворник-пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'' број: 03/10)
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Владимир Рајовић из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер машинства, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке: “Радови на изградњи и прикључку
дистрибутивне гасне мреже за зграду „Борачка“ у
Зворнику“, а радове ће извршити „Зворник стан“, а.д.
Зворник, према тренутно важећим прописима и
стандардима, одмах по потписивању уговора о
извођењу радова и увођења Извођача радова у посао .
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360- 29/11
Датум: 05.04.2011 године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02) и члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 03/10) Начелник општине Зворник, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ

I
Бошко Којић из Локања, општина Зворник, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке: “Радови на изградњи и прикључку
дистрибутивне гасне мреже за зграду „Борачка“ у
Зворнику“, а радове ће извршити „Зворник стан“, а.д.
Зворник, према тренутно важећим прописима и
стандардима, одмах по потписивању уговора о
извођењу радова и увођења Извођача радова у посао .
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-29/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Накнадни
радови на стамбеној згради „Борачка“,
број:02-360-52/11, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Милош Томић, члан,
3. Мирослав Радић, члан,
4. Срђан Деспић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-52/11 од 04.04.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 12.04.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а

20. април 2011.

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-29/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Системска
дератизација (прољетна и јесења) на подручју општине
Зворник за 2011. годину“, број:02-360-53/11, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ненад Станковић, предсједник,
Милош Томић, члан,
Зоран Ерић, члан,
Срђан Деспић, члан,
Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-53/11 од 04.04.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 11.04.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-53/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и Закључка Владе Републике
Српске о уступању имовине бивше Дрвне индустрије
„Јадар“ Зворник Општини Зворник на управљање
донесене на сједници 07.04.2011.године, Начелник
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општине доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању комисије за попис имовине
Члан 1.
У комисију за попис имовине у Пословној зони „Јадар“
Зворник тј. у бившој дрвној индустрији „Јадар“ у
Каракају на адреси Каракај 62а, именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Милан Цвјетиновић – предсједник комисије,
Далибор Поповић – члан,
Фахир Ферхатбеговић – члан,
Милош Томић – члан и
Милисав Ивановић – члан.
Члан 2.
Задатак комисије је да изврши попис комплетне
имовине (покретне и непокретне) која се налази у
бившој дрвној индустрији „Јадар“ у Каракају.
Члан 3.
Рок за завршетак радова је 15.04.2о11.године. Комисија
је обавезна поднијети извјештај Начелнику општине
који ће уз додатну документацију бити достављени
Министарству за индустрију, енергетику и рударство и
Министарству финансија.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-49/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. став 1.алинеја 19. и члана 44.
Статута општине Зворникт
(«Службени гласник
општине Зворник») - пречишћен текст број: 3/10),
Начелник општине доноси

РЈЕШЕЊЕ

о измјени рјешења број: 02-111-77/08 од 30.10.2008. и
04.05.2009.године
Члан 1.
У рјешењеу Начелника општине Зворник број: 02-11177/08 од 30.10.2008.године и 04.05.2009.године којим је
именована комисија за утврђивање и пренос права
располагања имовином општине Зворник мијења се
члан комисије тако да ће умјесто Вељанчић Вељке
члан комисије бити Бранко Јашић.
Члан 2.
Именују се два повремена члана комисије и то:
o Стевановић Владан за процјену водоводне и
канализационе инфраструктуре и
o Бошковић Вељко за процјену шумског и
пољопривредног земљишта.
Повремене чланове комисије ће ангажовати
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предсједник комисије по потреби.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-51/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/05) и на основу члана 38. Статута општине
Зворник – пречишћен текст («Службени гласник
општине Зворник» број: 3/10), Начелник општине
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о формирању Тима за контролу пословања
Професионалне ватрогасне јединице Зворник за
2010.годину
Члан 1.
У Тим за контролу пословања Професионалне
ватрогасне јединице Зворник именују се:
1. Весна Бошковић, предсједник
2. Свјетлана Петковић, члан
3. Радивоје Аћимовић, члан
Члан 2.
Задатак Тима је да изврши контролу пословања
Професионалне ватрогасне јединице Зворник за
2010.годину у складу са чланом 6. Правилника о
процедурама за успостављање надзора над
пословањем нижих буџетских корисника општине
Зворник.
Датум почетка контроле је 20.04.2011.године.
Члан 3.
Извјештај о извршеној контроли доставити Начелнику
општине.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-52/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Oдобравају се средства Женском кошаркашком клубу
Дрина Зворник – намјенски за организацију
манифестације „Обиљежавање рођендана женског
кошаркашког клуба у Зворнику“.
Члан 2.
Средства у износу од 200,00 обезбједиће се са
позиције буџетска резерва. Средства исплатити на
благајни представнику клуба Дејану Гајићу.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 415200- грант за
финансирање НВО и удружења грађана потрошачка
јединица 01190150.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-55/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.03.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се средства у висини 600,00 КМ
Синдикалној организацији Техничког школског центра
Зворник, на име активности директора и наставног
особља средњих школа регије Бирча.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка уплатиће се
Синдикалној организацији Техничког школског центра
Зворник.
Средства ће се исплатити на терет буџета-буџетска
резерва, која ће се пренијети на средства НВО и
удружења.
Исплата ће се извршити 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».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-55/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.03.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-4/11 а на
захтјев Вујевић Милета, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Вујевић Милету, ЈМБГ 0201971183948
Зворник-Г.Локањ једнократна новчана помоћ у износу
од 600.00 КМ за социјалну угрожену породицу (осморо
школске дјеце, нико не ради).
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 –
средства за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-262/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.03.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-4/11 а на
захтјев Максимовић Милане, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се Максимовић Милани, ЈМБГ
2409979188954 Зворник - Тршић једнократна новчана
помоћ у износу од 400.00 КМ за социјалну угрожену
породицу (четверо школске дјеце, умро супруг).
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II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 –
средства за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-296/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.03.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ристановић Бјелке
из Грбаваца,
са ЈМБ
2702946188907 одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења и тешке материјалне
ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-322/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.03.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
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буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

од

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Радић Цвијети из Зворника, са ЈМБ 1708987188894
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења и тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-323/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.03.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Илић Весни из Зворника, са ЈМБ 1609973188923
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења и тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
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објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-324/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.03.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лазаревић Мири
из Доње Пилице,
са ЈМБ
2909965188938 одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења и тешке материјалне
ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-325/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.03.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ракић Марији из Цера,
ЈМБ 2308988188893,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-315/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.03.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јездић Андријани из Зворника, ЈМБ 1812986189228,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-316/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.03.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Стјепановић Влади из Пађина, ЈМБ 2709962183901,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-327/11
НАЧЕЛНИК
Датум:31.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Удружењу за обнову и развој
Козлучке регије – Козлук намјенски за покривање
трошкова за реализацију пројекта у износу од 1.500,00
КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200 – средства за НВО и удружења.
Средства уплатити на жиро рачун удружења код
Павловић банке број: 554-012-00000187-75, ЈИБ
удружења 4403002520003 и матични број 11051111.
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: 02-400-53/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.03.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-4/11 а на
захтјев Обачкић Биљане, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Обачкић Биљани, ЈМБГ 1511967715091
Зворник- Сопотник једнократна новчана помоћ у износу
од 200.00 КМ за социјалну угрожену породицу (осморо
школске дјеце).
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 –
средства за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-289/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.03.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хасановић Мевлудину из Клисе - Зворник, одобравају
се средства у износу од 200,00 КМ на име трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 -буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-294/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.03.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-4/11 а на
захтјев Хоџић Ремсудина, Начелник општине доноси

ЗАК ЉУЧ А К
I
Одобрава се Хоџић Ремсудину, ЈМБГ 1103980183588
Зворник- Д.Грбавци једнократна новчана помоћ у
износу од 600.00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 –
средства за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-15/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мирковић Мићи из Тршића, ЈМБ 2703943183897,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
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буџетске резерве на позицију економски код 416100 –
потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-336/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(„Службени гласник општине Зворник-пречишћен текст“
број :03/10,Начелник општине доноси

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Дому ученика Бијељина одобравају се средства у
износу од 620,00 КМ на име трошкова смјештаја
ученика Пантић Борислава из Зворника.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 614800 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства из члана 1. овог Закључка уплатити на жирорачун Дома ученика Бијељина број: 5651624800000167.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-2/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.01.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Аћимовић Цвијети из Козлука, ЈМБ 1612967188912
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
Члан 1.
Мирковић Мићи из Тршића, ЈМБ 2703943183897,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100 –
потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-88/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хајдуковић Бори из Зворника, ЈМБ 2104967183900
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-41/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мићић Биљани из Челопека, са ЈМБ 2312990188938
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-41/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мишковић Данилу
из Зворника,
са ЈМБ
0702951174135 одобравају се средства у износу од
200,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
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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: 02-430-207/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јурошевић Александру
из Д.Пилице,
са ЈМБ
0801990773613 одобравају се средства у износу од
300,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-225/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Петрић Недељку из Зворника, ЈМБ 1904953170000
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.

20. април 2011.

Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-243/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Драгић Вишњи
из Г.пилице, ЈМБ 1504962187503
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-247/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Зорану Пожарчевићу, ратном војном инвалиду из
Зворника, ЈМБ 0904968183938 одобравају се средства
у износу од 200,00 КМ на име трошкова лијечења.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 6111200 – средства за инвалиде, рањене и
ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-235/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић Гори из Улица, раднику Административне
службе општине Зворник, одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи запокривање 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.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-265/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

20. април 2011.

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Челић Тимотију из Зворника, одобравају се средства
у износу од 100,00 КМ на име дијела трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 100,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-271/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Обрадовић Славку из Зворника, ЈМБ 2908951171122
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-287/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
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условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милошевић Јови, ратном војном инвалиду
из
Зворника, ЈМБ 0101962180788, одобравају се средства
у износу од 200,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 6111200 – средства за инвалиде, рањене и
ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-313/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Готовац Милошу
из Петковаца, одобравају се
средства у износу од 150,00 КМ на име дијела
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-317/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2011 године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Марјановић Зорану из Зворника, ЈМБ 1510974183899,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100 –
потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-41/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ерић Благоје из Челопека, ЈМБ 2811990773616,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100 –
потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-344/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4.Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број :02-020-2-/09 од 15.06.2009.
године ,Начелник општине доноси :

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Ђурић (Ђорђо)Видоју из Економије са ЈМБ :
2906970180709 одобрава се исплата у износу од 200,00
КМ на име једнократне новчане помоћи за покривања
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-347/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Митровић Цвији из Зворника
Браће Југовића Б-6 11/54 са ЈМБ 0908954185011,
намјенски за покривање трошкова издавања књиге у
износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200 – грант за финансирање културних
манифестација. Средства исплатити на жиро рачун
аутора код Hypo Alpe Adria Bank број: 552-115-
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35010072-80.
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: 02-430-348/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4.Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број 02-020-2-/09 од 15.06.2009.
године , Начелник општине доноси :

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Ахметовић Фатими из Клисе одобрава се исплата у
износу од 300,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривања трошкова сахране мужа.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Oдјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-346/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Милићевић Мићи из Тршића, ЈМБ: 0404963182929,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-215/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милић Цвјетку из Зворника, ЈМБ 1505993773628,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-358/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
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условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Кокоруш Слободану из Брањева, ЈМБ 2406972174142,
одобравају се средства у износу од 100,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 100,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-359/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Повлакић Тимки из Кула Града, ЈМБ 1108955188984,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-363/11
НАЧЕЛНИК
Датум:11.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лакић Бранку из Горњег Локања, ЈМБ 0102965183946,
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-41/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Савић Душану из Пађина,
ЈМБ 0108961183893,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
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Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-364/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-4/11 а на
захтјев Муминовић Мерсудина, Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се Муминовић Мерсудину
ЈМБГ
0910979183905
Зворник-Крижевићи
једнократна
новчана помоћ у износу од 600.00 КМ за треће рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-17/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Куртума Миливоју из Шћемлије, ЈМБ 0405974182394 и
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сталним мјестом пребивалишта Мајевичка 38
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-283/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-4/11 а на
захтјев Гаврић Данијеле, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Гаврић Данијели, ЈМБГ 2606978779118
Зворник једнократна новчана помоћ у износу од 600.00
КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-18/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Стевановић Милану
из Тршића у износу од 300,00 КМ на име плаћања
трошкова сахране за преминулу Ђуку Станишић, која
се издржавала од солидарне помоћи комшија и била
корисник социјалне помоћи код Центра за социјални
рад у Зворнику.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100 – Дознаке за
сахране незбринутих лица, потрошачка јединица
01190140.
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: 08-430-260/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.03.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-4/11 а на
захтјев Краиновић Хасибе, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Краиновић Хасиби, ЈМБГ 1812980188904
Зворник-Глумина једнократна новчана помоћ у износу
од 600.00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-16/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ђурић Стани из Зворника, ЈМБ 0907939188482,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-37/11
Датум: 11.04.2011. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Перић Вељку из Д.Пилице, ЈМБ 3006940183900,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.

20. април 2011.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-122/11
Датум: 11.04.2011. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Радовић Велибору из Грабаваца, ЈМБ 0611973183930,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-269/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јосиповић Милени из Брањева, ЈМБ 2608971195040,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
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Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-303/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-331/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Марковић Љубисави из Пађина, ЈМБ 2009993778626,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-308/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Сандо Данилу из Зворника, ЈМБ 0511956174354,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.

Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(«Службени гласник општине Зворник» број: 3/10) и
члана 46. Правилника о раду запослених у
Административној служби општине Зворник број: 02014-4/09 од 26.05.2009.године, Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тадић Милкици из Зворника, раднику Административне
службе Општине Зворник одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једноркатне новчане помоћи.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-333/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Благојевић Ивка из Каракаја,

ЈМБ 0808981188915,
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одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-340/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милић Миленку из Буложана, ЈМБ: 2609962182893,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-352/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

20. април 2011.

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Халиловић Халчи из Крижевића, ЈМБ 0802951183910,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-166/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
pречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и Одлуке о начину расподјеле
средстава из буџета за младе општине Зворник број:
02-022-83/07 од 27.04.2007.године, Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК

о финансирању омладинског пројекта
Члан 1.
Одобравају се средства Омладинском савјету Зворник
намјенски за наставак реализације пројекта „Повећање
регистрованих непокретности у фискалном регистру на
подручју општине Зворник“ који се реализује у сарадњи
са Пореском управом РС – Подручни центар Зворник и
Општином Зворник. Акривности се реализују у граду
Зворнику, у мјесним заједницама пађине, Табанци,
Средње Снагово, Горње Снагово, Кула Град,
Крижевићи, Глумина, Пилица, Ђевање, Дрињача,
Јасеницас, Доњи Шепак, Горњи Шепак и Кисељак.
Члан 2.
Средства у износу од 4.500,00 обезбједиће се са
позиције 415200 – буџет за младе.
Средства уплатити на жиро рачун Омладинског савјета
Зворник код НЛБ Развојне банке број: 562-00980735399-44 и ЈИБ 4402950460003.
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: 02-400-59/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

о исплати средстава ЈУ Дом омладине Зворник
Члан 1.
Одобравају се исплата новчаних средстава ЈУ Дом
омладине Зворник у висини 5.000 КМ на име
финанасирања редовних активности у 2011.години
Члан 2.
Средства из члана 1 овог Закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 414100 – Субвенција за Дом
омладине.
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: 02-400-62/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК

20. април 2011.
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 40.Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник РС“, број :54/08пречишћени текст) и члана 8.Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2011.годину („Службени
гласник општине Зворник“,број 13/10),Начелник
општине доноси

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190150-Одјељење за привреду ,пољопривреду и
друштвене дјелатности ,са позиције :
412500- Грант за санацију школских објеката,на
позицију:
511200-Издаци
за
инвестиционо
одржавање
,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,у износу
5.162,00 КМ,за потрошачку јединицу 08150062Гимназија и ССШ „Петар Кочић“,и позицију :
511200-Издаци
за
инвестиционо
одржавање
,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката у износу
12.504,00 КМ,за потрошачку јединицу 08150063Технички школски центар.
Реалокација је потребна да би се извршило
финансирање реконструкције мокрих чворова у
наведеним школама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-39/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СТРАНА
1.
Одлукa о оснивању Пословне зоне ''Јадар'' Зворник
1
Одлукa о задужењу Општине Зворник по основу емисије обвезница у сврху реализације развојних
2.
2
инфраструктурних пројеката на подручју општине Зворник
3.
Одлукa о провођењу поступка давања у закуп пословног простора у власништву Општине Зворник
3
4.
Одлукa о утврђивању висине закупнине за пословне просторе у власништву Општине Зворник
3
5.
Одлуке о давању сагласности на Статут Јавне установе ''Дом за стара лица'' Кисељак- Зворник
4
Одлукa о расписивању лицитације-усменог надметања за продају неизграђеног грађевинског земљишта
6.
4
означеног као кп.бр.5182/1, 5183/136 и 5182/137
Одлукa о преносу права располагања Дому здравља Зворник земљишта означеног као кп.бр. 2042/37.
5
9/520 КО Зворник
Рјешење о утврђивању права власништва на градском грађевинском земљишту у корист Мариловић
8.
5
(Млађен) Мирослава из Зворника
Рјешење о утврђивању права власништва на градском грађевинском земљишту у корист Филиповић
9.
7
(Милинка) Владимиру из Каракаја насеље Жељезничка станица
10. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе ''Дом здравља Зворник'' Зворник
10
11. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе ''Центар за социјални рад'' Зворник
10
12. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе Дјечији вртић ''Наша радост'' Зворник
10
13. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Професионалне ватрогасне јединице општине Зворник
11
14. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе Рекреативно-спортски центар ''Зворник'' Зворник
11
15. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације општине Зворник
11
16. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе ''Дом омладине Зворник''Зворник
11
17. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне здравствене установе Апотека''Звијезда'' Зворник
11
18. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе ''Народна библиотека и музејска збирка''Зворник
12
19. Закључак о усвајању Извјештаја о процјенама штета од поплава са подацима о додјељеној помоћи
12
20. Закључак у вези Извјештаја о процјенама штета од поплава са подацима о додјељеној помоћи
12
Закључак о усвајању Информације о судским споровима у којима је Општина тужена или тужилац и
21.
12
процјена исхода судских спорова
Закључак о усвајању Информације о стању водоснабдјевања на подручју општине Зворник, као и
22.
12
пружање других комуналних услуга
23. Закључак о усвајању Информације о стању градског гробља у Каракају
13
Закључак о усвајању Информације о организованости, опремљености и функционисању цивилне заштите
24.
13
на подручју општине Зворник
25. Закључак о усвајању Информације о стању уписа и регистрацији заједница етажних власника
13
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Одлука о поништењу одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве
13
Одлука о овлашћењу Писић Горана за приступ подацима о регистрованим возилима и документима за
2.
13
регистрацију
3. Одлука о одобравању Фабрици Глинице Бирач АД на кориштење звучне сирене
13
4. Одлука о провођењу препорука из првог извјештаја интерне ревизије
14
5. Правилник о обрачуну, наплати и контроли наплате јавних прихода буџета општине Зворник
14
6. Правилник о процедурама за успостављање надзора над пословањем нижих буџетских корисника
26
7. Упутство о обрачуну, наплати и контроли наплате непореских прихода буџета општине Зворник
27
Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста АСО Зворник
8.
38
број:02-014-4/11
Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста АСО Зворник
9.
40
број:02-014-5/11
Рјешење о именовању Мехмедбеговић Мухамеда за вршиоца сталног стручног надзора над пружањем
10. услуга „Енергетски прикључак водовод Јусићи од ТС до ПС1, од ПС1 до ПС2, додатак на управљачким
41
системима“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Набавка пропагандног материјала за општину Зворник
11.
41
у 2011.години“
12. Рјешење о именовању Владимира Рајовића за вршиоца сталног стручног надзора над пружањем услуга
42
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„Изградња котловнице на природни (земни) гас у стамбеној згради „Борачка“ Зворник
13. Рјешење о именовању Комисије за процјену краткорочних потраживања и пласмана
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку ''Реконструкција и обнова индивидуалних стамбених
14.
јединица повратника''
15. Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку ''Рушење Дома културе у МЗ Пилица''
Рјешење о именовању Владимира Рајовића за вршиоца сталног надзора над пружањем услуга ''Радови
16.
на изградњи и прикључку дистрибутивне мреже Борачка''
Рјешење о именовању Бошка Којића за вршиоца сталног надзора над пружањем услуга ''Радови на
17.
изградњи и прикључку дистрибутивне гасне мреже Борачка''
18. Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку'' Накнадни радови на стамбеној згради Борачка''
Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку''Систематска дератизација (прољетна и јесења) на
19.
подручју општине Зворник
20. Рјешење о именовању Комисије за попис имовине
21. Рјешење о измјени Рјешења број:02-111-77 од 30.10.2008. и 4.5.2009.године
Рјешење о формирању Тима за контролу пословања Професионалне ватрогасне јединице Зворник за
22.
2010.годину
23. Закључак о одобравању новчаних средстава Женском кошаркашаком клубу „Дрина“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Синдикалној организацији Техничког школског центра
24.
Зворник
25. Закључак о одобравању новчаних средстава Вујевић Милету
26. Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Милани
27. Закључак о одобравању новчаних средстава Ристановић Бјелки
28. Закључак о одобравању новчаних средстава Радић Цвијети
29. Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Весни
30. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазаревић Мири
31. Закључак о одобравању новчаних средстава Ракић Марији
32. Закључак о одобравању новчаних средстава Јездић Андријани
33. Закључак о одобравању новчаних средстава Стјепановић Влади
34. Закључак о одобравању новчаних средстава Удружењу за обнову и развој Козлучке регије Козлук
35. Закључак о одобравању новчаних средстава Обачкић Биљани
36. Закључак о одобравању новчаних средстава Хасановић Мевлудину
37. Закључак о одобравању новчаних средстава Хоџић Ремсудину
38. Закључак о одобравању новчаних средстава Мирковић Мићи
39. Закључак о одобравању новчаних средстава Дому ученика Бијељина
40. Закључак о одобравању новчаних средстава Аћимовић Цвијети
41. Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Бори
42. Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић Биљани
43. Закључак о одобравању новчаних средстава Мишковић Данилу
44. Закључак о одобравању новчаних средстава Јурошевић Александру
45. Закључак о одобравању новчаних средстава Петрић Недељку
46. Закључак о одобравању новчаних средстава Драгић Вишњи
47. Закључак о одобравању новчаних средстава Пожарчевић Зорану
48. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Гори
49. Закључак о одобравању новчаних средстава Челић Тимотију
50. Закључак о одобравању новчаних средстава Обрадовић Славку
51. Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Јови
52. Закључак о одобравању новчаних средстава Готовац Милошу
53. Закључак о одобравању новчаних средстава Марјановић Зорану
54. Закључак о одобравању новчаних средстава Ерић Благоју
55. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић (Ђорђо) Видоју
56. Закључак о одобравању новчаних средстава Митровић Цвији
57. Закључак о одобравању новчаних средстава Ахметовић Фатими
58. Закључак о одобравању новчаних средстава Милићевић Мићи
59. Закључак о одобравању новчаних средстава Милић Цвјетку
60. Закључак о одобравању новчаних средстава Кокоруш Слободану
61. Закључак о одобравању новчаних средстава Повлакић Тимки
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Закључак о одобравању новчаних средстава Лакић Бранку
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Душану
Закључак о одобравању новчаних средстава Муминовић Мерсудину
Закључак о одобравању новчаних средстава Куртума Миливоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Гаврић Данијели
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Краиновић Хасиби
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић Стани
Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Вељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Велибору
Закључак о одобравању новчаних средстава Јосиповић Милени
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Љубисави
Закључак о одобравању новчаних средстава Сандо Данилу
Закључак о одобравању новчаних средстава Тадић Милкици
Закључак о одобравању новчаних средстава Благојевић Ивки
Закључак о одобравању новчаних средстава Милић Миленку
Закључак о одобравању новчаних средстава Халиловић Халчи
Закључак о финансирању омладинског пројекта
Закључак о исплати средстава ЈУ Дом омладине''Зворник
Закључак о одобравању реалокације средстава буџета општине Зворник за 2011. годину у оквиру
81.
потрошачке јединице 01190150-одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
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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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