СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Скупштина општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
Ha основу члана 16, 134. и члана 135. Закона о спорту
(„Службени
гласник
Републике
Српске
број: 4/02, 66/03 и 73/08), члана 26. и 43. Статута
општине
Зворник
пречишћен
текст
(„Службени гласник општине Зворник", број: 3/10, 14/12
и 3/13), члана 52. и 101. Пословника Скупштине
општине - пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник", број: 3/11) и тачке V Одлуке о
критеријумима, начину и поступку расподјеле буџетских
средстава за финансирање спортских организација
општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник", број: 3/06), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној дана 29.априла 2013. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Утврђује се финансирање спортских организација из
Буџета општине Зворник за 2013. годину, и планирана у
износу од 390.000,00 KM, сходно члану V Одлуке о
критеријумима, начину и поступку расподјеле буџетских
средстава за финансирање спортских организација
општине Зворник врши расподјела у висини од 91.79%
од укупно планираних средстава, а 8,21% је спортска
резерва.
Члан 2.
Спортске организације која својим програмима
аплицирају за кориштење средстава из Буџета
Општине Зворник планираних за финансирање спорта,
поред осталих услова треба да испуњавају и следеће
Опште услове одређене Законом о спорту:
Да је извршена регистрација и упис спортске
организације у судски регистар код Основног суда,
Да је извршено усклађивање Статута и осталих
нормативних аката са одредбама Закона о спорту РС

10.maj 2013. године
ЗВОРНИК
година: XXII
БРОЈ: 05/2013
за спортске организације регистроване прије ступања
на снагу наведеног закона о спорту,
Да је извршена пријава и регистрација спортске
организације у Пореској управи Републике Српске,
Да су код надлежног судског органа и Министарства за
породици, омладину и спорт у Влади РС у складу са
Законом о спорту ажурно извршене пријаве и овјере
евентуалних измјене и допуне Статута и промјена у
именовању лица овлаштених за заступање спортске
организације,
Да спортска организација има годишњи план и програм
рада разматран и усвојен од надлежног органа
спортске организације,
Да се воде пословне књиге у складу са законским
прописима,
Остале услове у складу са Правилницима и
нормативним актима спортских савеза РС, БиХ и
међународних спортских асоцијација.
Члан 3.
Расподјељују се средства за финансирање спортских
организација у 2013. години у складу са поменутом
Одлуком о критеријумима и то како слиједи:
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Службени гласник општине Зворник

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

КОШАРКА
Назив клуба
КК „Дрина Бирач" Зворник
КК „Дрина Зворник" Зворник
КК „Зворник баскет" Зворник
ОКК „Вукови" Зворник
УКУПНО

3.
Р.Бр.
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4.
Р.Бр.
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3
4
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6.
Р.Бр.
1
2
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ОДБОЈКА
Назив клуба
ОК Дрина - Зворник М/Ж
УКУПНО

План 2013. година
100.000
20.000
10.000
5.000
10.000
10.000
5.000
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
2.500
192.500

УКУПНО
100.000
20.000
10.000
5.000
10.000
10.000
5.000
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
2.500
192.500

План 2013. година
0
0
0
0
0

УКУПНО
Финансира
ти
из спортске
резерве

План 2013. година
45.000
45.000

УКУПНО
45.000
45.000

План 2013. година
40.000
40.000

УКУПНО
40.000
40.000

План 2013. година
8.000
8.000
5.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
32.000

УКУПНО
8.000
8.000
5.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
32.000

План 2013. година
7.000
15.000

УКУПНО
7.000
15.000

РУКОМЕТ
Назив клуба
РК Дрина - Зворник
УКУПНО
БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ
Назив клуба
Џудо клуб „Српски Соко"
Теквондо клуб „Српски Соко"
Карате клуб „Српски Соко"
Карате клуб „Змај"
Карате клуб „Дрина"
Карате клуб „Сенсеи"
Ђуји Ђицу клуб „Јуниор" Зворник
Аикидо „Шихан" Зворник
Боксерски клуб „Дрина"
Клуб борилачких вјештина „Просвјетитељ"
ОСТАЛИ СПОРТОВИ
Назив клуба
Атлетски клуб „Српски Соко"
Шаховски клуб „Дрина" - Зворник
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Рафтинг клуб „Еко Дрина" - Зворник
Кајак кану клуб „Дрина"
Тениски клуб „АС" Зворник
Планинарско друштво „Младост"
Ватерполо клуб „Дрина"
Смучарски клуб „К-2"
Боди билдинг клуб „Српски Соко"
УКУПНО
7.

1.500
5.000
3.000
1.000
500
2.000
500
30.500

План 2013. година
9.000
9.000
18.000

УКУПНО
9.000
9.000
18.000

План 2013. година
27.000

УКУПНО
27.000
27.000

СПОРТСКА РЕЗЕРВА

Р.Бр.
Назив позиције
1
Спортска резерва
УКУПНО
9.

1.500
5.000
3.000
1.000
500
2.000
500
30.500

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Р.Бр.
Назив манифестације
1
Избор спортисте године
2
Рекреативно-спортски центар
УКУПНО
8.

10. maj 2013.

УКУПНО

Р.Бр.
1
Фудбал
2
Кошарка
3
Одбојка
4
Рукомет
5
Борилачки спортови
6
Остали спортови
7
Манифестације
8
Спортска резерва
СВЕ УКУПНО 2013. година
Члан 4.
Средства за кошарку исплаћивати из средстава
спортска резерва након уређења стања у
функционисању и раду клубова (инсистирати на
инцијативи за формирање једног клуба који ће
наставити традицују кошаркашког спорта у Зворнику
или уз међусобни договор свих клубова).
Члан 5.
Тренинзи спортских клубова су покривени посебном
буџетском позицијом, грант за Рекреативно спортски
центар.
Детаље о међусобним односима између спортског
клуба с једне стране и РСЦ Зворник с друге стране
регулисаће
именовани
међусобним
уговором.
Сагласност на уговор даје Начелник општине.
Средства са позиције манифестације - Рекреативно
спортски центар биће утрошене на име покривања
трошкова манифестације које Општина Зворник
подржава (спортско манифестације, новогодишњи и
бајрамски турнир у малом фудбалу итд).
Уколико клубови не испуне услове из става два овог
члана, клуб неће моћи да користи термине у РСЦ, а
Одјељење за финансије неће пребацивати средства са
ове позиције док клубови не поступе по овој одлуци.

План - 2013. година
192.500
0
45.000
40.000
32.000
30.500
18.000
32.000
390.000
Члан 6.
Расподјела средстава ће се у 2013. години вршити
равномјерно спортским организацијама, према
процентуалном пуњењу средстава у буџет општине за
текућу годину за чије праћење се задужује Одјељење
за финансије.
Члан 7.
Спортске организације немају потребе подносити
додатне захтјеве Комисији за спорт и културу за
издвајање средстава која су планирана за њихове
активности у 2013. години.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Зворник'', а примјењиваће се од 01.01.2013. године и
важиће
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-56/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.
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На основу члана 7. и 26. Закона о комуналној
дјелатности („Службени гласник Републике Српске:
124/11), члана 2.Закона о гробљима и погребној
дјелатности („Службени гласник Републике Српске број:
31/13), и члана 26. и 43. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Сл. гласник општине Зворник'', број:
3/10, 14/12 и 3/13) Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013.године д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОГРЕБНОЈ
ДЈЕЛАТНОСТИ И УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ
ГРОБАЉА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
У Одлуци о погребној дјелатности и уређивању и
одржавању гробаља на подручју општине Зворник (''Сл.
гласник општине Зворник'' број 7/09 и 5/11) у члану 50.
став 1. мијења се и гласи: „Градско гробље у Каракају
даје се на привремено управљање и одржавање
АД''Водовод и комуналије'' Зворник на период од двије
године од ступања на снагу ове одлуке''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-57/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 7. Закона о комуналним таксама
(«Службени гласник Републике Српске» број 4/12),
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 («Сл.гласник општине Зворник»број 3/10, 14/12 и
3/13) Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
29. априла 2013.године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама (''Службени гласник
општине Зворник'' број 6/12 и 8/12) у тарифном броју
1.додаје се тачка ђ).која гласи:'' за сваки прекоп
саобраћајнице ,тротоара и зелене површине плаћа се
по дужном метру у износу од:
-Прва зона.....................................................................3КМ
-Друга зона....................................................................2КМ
-Трећа зона................................................................. 1КМ.

10. maj 2013.

Члан 2.
У члану 11. став 3.мијења се и гласи: „Правна или
физичка лица из тарифног броја 9. тачке 5, 6 и 7. која
имају сједиште или организационе дијелове предузећа
у градским улицама у којима се изводе грађевински
радови из става 1.овог члана ослобађају се плаћања
комуналне таксе на истакнуто пословно име у износу од
50% за 2012 и 2013.годину за организационе дијелове
предузећа који се налазе у тим улицама“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику
општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-58/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 24. став 3. и члана 43. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број: 55/10) члана 26. и 43. Статута
општине Зворник-пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“, број: 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина
општине Зворник на својој сједници одржаној дана
29.априла 2013.године, донијела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА "ЗВОРНИК 2020"
Члан 1.
Приступа се измјени дијела Урбанистичког плана
"Зворник 2020" (у даљем тексту Урбанистички план).
Члан 2.
Измјена дијела Урбанистичког плана односи се на
простор (у даљем тексту обухват) који обухвата
дијелове парцела означених као к.п.број 8672, 6722,
8676, 7309, и парцеле к.п.бр. 6718/1, 7322/1,7322/2 све
К.О. Зворник.
Граница обухвата почиње на мосту преко рјечице Хоче
на лијевој страни магистралног пута М-19 Зворник Биљина према Бијељини, ломи се југозападно пратећи
лијеву страну корита ријеке Хоче означене као к.п.бр.
8672 К.О. Зворник до тачке пресјека правцом ограде
ТШЦ Каракај , затим се ломи оградом ТШЦ Каракај која
иде парцелом к.п.бр.6722 К.О. Зворник при чему дио
парцеле ван ограде остаје у подручју обухваћеном
измјеном плана. Даље граница наставља поменутом
оградом до тромеђе парцела к.п.бр.6722, 6718/1 и
6718/2, ломи се према истоку границом парцеле к.п.бр.
6718/1 до тромеђе парцела к.п.бр. 6718/1, 6718/5 и
к.п.бр. 8676. Од тромеђе парцела граница управно на
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магистрални пут прелази на десну страну магистралног
пута М-19 Зворник-Бијељина до границе парцела
к.п.бр. 8676 и 7320/1 гдје се ломи у правцу југа и
продужава дуж границе путног појаса до пута за
пословну зону Јадар означеног као к.п.бр. 7309 , гдје се
ломи источно и иде границом путног земљишта
наспрам граница парцела означених као к.п.бр. 7322/1
и к.п.бр. 7321/1 гдје прелази пут и иде том међом у
правцу југа до ријечице Хоче, прелази ријечицу и ломи
се у правцу југозапада границом парцеле к.п.бр. 8672
до почетне тачке.
Укупна површина обухвата из претходног става овог
члана износи 8.932 м2.
Члан 2а.
Измјена дијела Урбанистичког плана односи се и на
простор који обухвата к.п. број 2828/4, к.п. број 2829/2,
к.п. број 2828/6, к.п. број 2828/5, к.п. број 2828/451, к.п.
број 2828/452, к.п. број 2828/453, к.п. број 2828/454, к.п.
број 2828/455, к.п. број 2828/456, к.п. број 2828/457 и
дијелове катастарских парцела број 2828/450; к.п.број
2827/1, к.п. број 2827/2,
Укупна површина обухвата из претходног става овог
члана износи 78.482,97м2.
Члан 3.
Сврха измјене дијела плана је измјена у погледу
намјене површина обухвата из члана 2. ове Одлуке, и
то тако да се досадашња намјена површина обухвата
„Школство (основне, средње, више и високе школе)" и
„Породично становање са привредним и услужним
дјелатностима" мијења у намјену површина обухвата
„Жељезнички и аутобуски терминал са пратећим
садржајем".
Члан 3а.
Сврха измјене дијела плана је измјена у погледу
намјене површина обухвата из члана 2а. ове Одлуке, и
то тако да се садашња намјена парцеле означене као
к.п. број 2828/4 у свом облику и површини од 51404 м2,
у плану одређена као "Пољопривредно земљиште и
породично становање", мијења у намјену "Мала
привреда-услужне
дјелатности,
складишта,
велепродаје и слично", а
дио пољопривредног
земљишта који се налази у оквиру парцела означених
као к.п. број 2829/2, к.п. број 2828/6, к.п. број 2828/5,
к.п.број 2827/1, и к.п. број 2827/2, к.п. број 2828/450, к.п.
број 2828/451, к.п. број 2828/452, к.п. број 2828/453, к.п.
број 2828/454, к.п. број 2828/455, к.п. број 2828/456, к.п.
број 2828/457 се мијења у намјену "Породично
становање".
Члан 4.
Носилац припреме измјене дијела Плана је Одјељење
за просторно уређење Административне службе
општине Зворник.
Члан 5.
Носилац израде измјене дијела Плана биће лице коме
буде повјерена израда измјене дијала плана, након
спроведеног поступка јавне набавке, а које је
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регистровано за израду ове врсте планова. Носилац
израде мора осигурати усклађеност документа
просторног уређења који израђује са документом
просторног уређења ширег подручја. Носилац израде
обавезан је да носиоцу припреме преда овјерен
преднацрт документа просторног уређења.
Члан 6.
Носилац припреме организује стручну расправу на којој
се разматра преднацрт документа просторног уређења.
Члан 7.
Скупштина општине Зворник на приједлог носиоца
припреме утврђује нацрт документа просторног
уређења.
Члан 8.
Након усвајању Нацрта од стране надлежне скупштине
исти се ставља на јавни увид у временском периоду од
30 дана.
Члан 9.
О Нацрту плана организоваће се стручна расправа у
року од 30 дана од дана затварања јавног увида.
Члан 10.
На основу резултата јавне расправе о Нацрту плана
носилац припреме Плана утврђује приједлог Плана и
исти подноси Скупштини општине Зворник на усвајање.
Члан 11.
Носилац припреме Плана дужан је да Одлуку о
приступању измјени дијела Плана у року од 15 дана од
дана доношења достави Министарству са основним
графичким приказом подручја планирања.
Члан 12.
Средства за измјену Плана су обезбјеђења буџетом
Општине Зворник за 2013. годину.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког
плана "Зворник 2020", број: 01-022-22/2012 од
28.02.2012.године.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-59/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 33. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:
55/10) члана 26. и 43. Статута општине Зворникпречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина општине Зворник на
својој сједници одржаној дана 29.априла 2013. године,
донијела је
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ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ПЛАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ИЗРАДЕ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ
ПЛАНА "ЗВОРНИК 2020"
Члан 1.
Именује се Савјет плана за праћење израде измјене
дијела Урбанистичког плана "Зворник 2020" (у даљем
тексту: Савјет плана).
Члан 2.
У Савјет плана именују се:
1. Зоран Стевановић, предсједник-Начелник општине,
2. Недим Чивић, замјеник предсједника-Предсједник
скупштине
3. Марко
Ристановић,замјеник
предсједникаПотпредсједник скупштине,
4. Миле Јовић, члан-Савјет за безбедност саобраћаја,
5. Бошко Којић, члан-Начелник Одјељења за
просторно уређење,
6. Бранислав Шаровић, члан-Одјељење за просторно
уређење,
7. Радмила Јовић, члан-Одјељење за просторно
уређење,
8. Владан Стевановић, члан-Одјељење за просторно
уређење,
9. Веселин Тијанић, члан-Одјељење за просторно
уређење,
10. Синиша Марковић, члан-пољопривредни инспектор,
11. Петар Максимовић, члан-Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја,
12. Данило Кулишић, члан-Одјељење за инспекцијски
надзор,
13. Данијел Милошевић, члан-Одјељење за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности,
14. Фахир Ферхатбеговић, члан-Одјељење за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности,
15. Дејан Галић, члан-Цивилна заштита,
16. Ненад Тохољ, члан-Републички завод за геолошка
истраживања,
17. Радан Миличевић, члан-Електродистрибуција,
18. Раде Савић, члан-Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја,
19. Стојан Перић, члан-АД "Водовод и комуналије"
Зворник,
20. Славица Андрић, члан-Туристичка организација
општина Зворник,
21. Вујадић Лукић, члан-"Телекомуникације РС" АД
Бања Лука,
22. Шабан Реџић, члан Одјељење за инспекцијски
надзор.
Члан 3.
Савјет плана прати израду измјене дијела
Урбанистичког плана "Зворник 2020", те прати вођење
јавне расправе и усаглашавање ставова и интереса
током израде овог документа просторног уређења,
заузима стручне ставове према питањима општег,
привредног и просторног развоја општине Зворник,
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заузима стручне ставове у погледу рационалности и
квалитета предложених планских рјешења, те врши и
друге послове у складу са чланом 33. став 2. Закона о
уређењу простора и грађењу ("Службени гласник
Републике Српске", број: 55/10)
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-60/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 33. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:
55/10) члана 26. и 43. Статута општине Зворникпречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина општине Зворник на
својој сједници одржаној дана 29.априла 2013. године,
донијела је

ОДЛУКУ

О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ПЛАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ИЗРАДЕ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА "УЛИЦЕ"
Члан 1.
Именује се Савјет плана за праћење израде измјене
дијела плана Парцелације насеља "Улице" (у даљем
тексту: Савјет плана).
Члан 2.
У Савјет плана именују се:
1. Зоран Стевановић, предсједник-Начелник општине,
2. Недим Чивић, замјеник предсједника-Предсједник
скупштине
3. Марко
Ристановић,замјеник
предсједникаПотпредсједник скупштине,
4. Миле Јовић, члан-Савјет за безбедност саобраћаја,
5. Бошко Којић, члан-Начелник Одјељења за
просторно уређење,
6. Бранислав Шаровић, члан-Одјељење за просторно
уређење,
7. Радмила Јовић, члан-Одјељење за просторно
уређење,
8. Владан Стевановић, члан-Одјељење за просторно
уређење,
9. Веселин Тијанић, члан-Одјељење за просторно
уређење,
10. Синиша Марковић, члан-пољопривредни инспектор,
11. Петар Максимовић, члан-Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја,
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12. Данило
Кулишић,
члан-Одјељење
за
инспекцијски надзор,
13. Данијел Милошевић, члан-Одјељење за
привреду,
пољопривреду
и
друштвене
дјелатности,
14. Фахир Ферхатбеговић, члан-Одјељење за
привреду,пољопривреду
и
друштвене
дјелатности
15. Дејан Галић, члан-Цивилна заштита,
16. Ненад Тохољ, члан-Републички завод за
геолошка истраживања,
17. Радан Миличевић, члан-Електродистрибуција,
18. Раде Савић, члан-Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја,
19. Стојан Перић, члан-АД "Водовод и комуналије"
Зворник,
20. Славица Андрић, члан-Туристичка организација
општина Зворник,
21. Вујадић Лукић, члан-"Телекомуникације РС" АД
Бања Лука,
22. Шабан Реџић, члан-Одјељење за инспекцијски
надзор
23. Здравко Радовановић, предсједник МЗ Улице.
Члан 3.
Савјет плана прати израду измјене дијела плана
Парцелације насеља "Улице", те прати вођење јавне
расправе и усаглашавање ставова и интереса током
израде овог документа просторног уређења, заузима
стручне ставове према питањима општег, привредног и
просторног развоја општине Зворник, заузима стручне
ставове у погледу рационалности и квалитета
предложених планских рјешења, те врши и друге
послове у складу са чланом 33. став 2. Закона о
уређењу простора и грађењу ("Службени гласник
Републике Српске", број: 55/10)
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-61/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 29 став 1. и члана 30. став 1. Закона о
уређењу простора и грађењу ( "Службени гласник
Републике Српске", број: 55/10) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник –пречишћени текст
("Службени гласник општине Зворник",број: 3/10, 14/12
и 3/13), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној дана 29.априла 2013.године, донијела је
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ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ И
СПРОВОЂЕЊУ РЕВИЗИЈЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
УЖЕГ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗВОРНИКА И
ДИЈЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ БИРАЧ-КАРАКАЈ
Члан 1.
У
Одлуци о усвајању и спровођењу ревизије
Регулационог плана ужег урбаног подручја града
Зворника и дијела индустријске зоне Бирач-Каракај
("Службени гласник општине Зворник", број: 3/05), у
члану 13. после става 4. додаје се став 5. који гласи:
"Земљиште за редовну употребу изграђених
колективних стамбених и колективних стамбенопословних објеката је земљиште испод самих објеката
и земљиште у појасу до два метра око објекта
рачунајући од најистуреније конструктивне зидне
површине, под условом да тако одређено земљиште не
прелази регулационе линије парцеле на којој се налази
објекат, односно да не заузима јавну површину.
У случају ако би тако одређено земљиште за редовну
употребу објекта прелазило регулациону линију,
односно заузимало јавну површину, као замљиште за
редовну употребу објекта одредиће се земљиште
испод објекта, као и земљиште у појасу до два метра
од најистуреније конструктивне зидне површине на
дијелу парцеле гдје то просторне могућности
дозвољавају".
Остале површине грађевинске парцеле су јавне
уређене површине које се уређују у складу са
Регулационим планом.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-62/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 26, 43. и 47. Статута општине Зворник
''пречишћен текст'' (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), члана 2. Одлуке о
признањима у општини Зворник (''Службени гласник
општине Зворник'', број 8/08) и приједлога Комисије за
друштвени надзор, награде и признања а поводом 21.
маја –Дана општине Зворник, Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 29.априла 2013.године,
донијела је
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ОДЛУКУ

О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК ЗА
2013. ГОДИНУ
I
Доноси се одлука о додјели признања општине Зворник
организацијамa и појединцима како слиједи:
А. ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
1. Амбасадор Јапана у БиХ, Hideo Yamazaki, за
допринос развоју образовања и инфраструктуре
општине
2. Немања Поповић, за допринос у развоју високог
образовања
Б. ЗЛАТНА МЕДАЉА ''Станко Николић''
1. Др. Чедомир Лазић, постухмно, за допринос у
заштити здравља,
2. Алија Узуновић, књижевник, за рад у области
културе,
3. Лука Врањеш, за допринос привредном развоју,
4. Осман Бегташевић, за допринос привредном
развоју и развоју спорта,
5. Стајнар
Брин из Норвешка, за допринос
унапређењу образовања и мултиетничког дијалога.
В. СРЕБРНА МЕДАЉА ''Станко Николић''
1. Удружење породица са проблемом стерилитета
''Бебе 1 '' Зворник, за хуманитаран рад и јачању
породице,
2. Удружење породица са четворо и више дјеце ''Наши
анђели'' Зворник, за хуманитаран рад и јачање
породице,
3. Момчило Мандић из Зворника, за допринос у
развоју спорта.
Г. БРОНЗАНА МЕДАЉА ''Станко Николић''
1. Раденко Ристановић из Малешића, за посебне
резултате у пољопривреди,
2. Зекеријах Бајрић из Каменице, за посебне
резултате у пољопривреди,
3. Слободан Ђокић из Локања, за посебне резултате у
пољопривреди.
Д. ЗАХВАЛНИЦА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
1. Удружење за одрживи повратак Подриња, Зворник,
за допринос одрживом повратку,
2. Марко Данојловић из Зворника, за допринос у
хуманитарном раду,
3. Владимир Недић из Зворника, за допринос у
културном стваралаштву,
4. Миле Тимотић из Доње Борине, Република Србија,
за хумано дијело, спашавање живота.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-63/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

10. maj 2013.

На основу члана 22. и члана 147.Закона о стварним
правима (''Службени гласник Републике Српске'' број
124/08 , 58/09 и 95/11 ) , члана 30. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске''
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 26.и 43.Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број 3/10, 14/12 и 3/13) Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 29.априла
2013.године, доноси

OДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ХИПОТЕКЕ НА КЧ.БР.3/105,3/103 И
3/102 КО ЗВОРНИК
Члан 1.
Дозвољава се Центру за социјални рад Зворник
стављање под хипотеку некретнина означених као
кч.бр.3/105 Пут кућни пут површине 62 м2 , кч.бр.3/103
Кућа кућа са кућиштем и двориштем површине 170 м2 и
кч.бр.3/102 Виш куће шљивик површине 247 м2 уписане
у ЗК.уложак 2517 КО Зворник на име општине Зворник
са 1/1 , којоj по новом операту одговара кп.бр.1356
Пословна зграда болница површине 354 м2 , кп.бр.1356
Пословна зграда Економско двориште површине 149
м2 и кп.бр.1357 Страна шума површине 305 м2 КО
Зворник-град уписане у пл.бр.2151 на име посједника
општина Зворник..
Члан 2.
Овлашћује се Директор Центра за социјални рад
Зворник да може потписати уговор о хипотеци или
заложну изјаву на некретнинама из члана 1.ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-64/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 6. и 7. Закона о министарским
,владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени Гласник Републике Српске'',број:41/03),
члана 26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен
текст(''Службени Гласник општине Зворник'' број:3/10,
14/12 и 3/13), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
РЕКРЕАТИВНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ ЗВОРНИК“
ЗВОРНИК
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Члан 1.
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми
за избор и именовање директора Јавне установе
рекреативно-спортски центар „ Зворник“ Зворник.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се степен образовања,
стручно знање, радно искуство, као и други услови
утврђени овом одлуком.
Члан 2.
Кандидати за функцију из члана 1. ове одлуке,поред
услова прописаних Законом о министарским ,владиним
и другим именовањима Републике Српске, морају
испуњавати и посебне критеријуме утврђене овом
одлуком.
Критеријуми за именовање директора су:
- да има високу стручну спрему,
- најмање пет година искуства у струци и
- организационе способности
Члан 3.
Директора,на основу спроведеног јавног конкурса и
приједлога Комисије за избор, именује Скупштина
општине Зворник, у складу са критеријумима утврђеним
овом одлуком.
Комисију за избор именује Скупштина општине на
приједлог начелника општине, у складу са
критеријумума утврђеним овом одлуком.
Члан 4.
У Комисију за избор именоваће се лица која имају
професионално знање на истом или вишем нивоу за
који се спроводи поступак,те лица која су упозната са
одредбама Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана службеници Административне службе општине
Зворник,а друга два члана лица која посједују стручно
знање у наведеној области.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном Гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-65/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 6. и 7. Закона о министарским
,владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени Гласник Републике Српске'',број:41/03),
члана 26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен
текст(''Службени Гласник општине Зворник'' број:3/10,
14/12 и 3/13), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

10. maj 2013.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ДОМ
ОМЛАДИНЕ ЗВОРНИК“ ЗВОРНИК
Члан 1.
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми
за избор и именовање директора Јавне установе „ Дом
омладине Зворник“ Зворник.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се степен образовања,
стручно знање, радно искуство, као и други услови
утврђени овом одлуком.
Члан 2.
Кандидати за функцију из члана 1. ове одлуке,поред
услова прописаних Законом о министарским ,владиним
и другим именовањима Републике Српске, морају
испуњавати и посебне критеријуме утврђене овом
одлуком.
Критеријуми за именовање директора су:
- да има високу или вишу стручну спрему,
- искуство у културним дјелатностима
- организационе способности
Члан 3.
Директора,на основу спроведеног јавног конкурса и
приједлога Комисије за избор, именује Скупштина
општине Зворник, у складу са критеријумима утврђеним
овом одлуком.
Комисију за избор именује Скупштина општине на
приједлог начелника општине, у складу са
критеријумума утврђеним овом одлуком.
Члан 4.
У Комисију за избор именоваће се лица која имају
професионално знање на истом или вишем нивоу за
који се спроводи поступак,те лица која су упозната са
одредбама Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана службеници Административне службе општине
Зворник,а друга два члана лица која посједују стручно
знање у наведеној области.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном Гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-66/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.
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На основу члана 6. и 7. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03),
члана 26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“ број: 3/10,
14/12 и 3/13), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној дана 29.априла 2013.године, донијела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ АПОТЕКА „ЗВЕЗДА“ ЗВОРНИК
Члан 1.
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми
за избор и именовање директора Јавне здравствене
установе Апотека „Звезда“ Зворник.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се степен образовања,
стручно знање, радно искуство, као и други услови
утврђени овом одлуком.
Члан 2.
Кандидати за функцију из члана 1. ове одлуке, поред
услова прописаних Законом о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске, морају
испуњавати и посебне критеријуме утврђене овом
одлуком.
Критеријуми за именовање директора су:
- да има завршен фармацеутски, медицински или
правни факултет,
- положен стручни испит,
- најмање пет година радног искуства на пословима у
фармацеутској дјелатности,
- да није осуђиван за кривична дјела која га чине
неподобним за вршење ове дужности,
- да је у раду показао успјех у руковођењу,
- да својим радом није проузроковао губитке правног
лица.
Члан 3.
Директора, на основу спроведеног јавног конкурса и
приједлога Комисије за избор, именује Скупштина
општине Зворник, у складу са критеријумима утврђеним
овом одлуком.
Комисију за избор именује Скупштина општине на
приједлог начелника општине, у складу са
критеријумима утврђеним овом одлуком.
Члан 4.
У Комисију за избор именоваће се лица која имају
професионално знање на истом или вишем нивоу за
који се спроводи поступак, те лица која су упозната са
одредбама Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана службеници Административне службе општине
Зворник, а друга два члана лица која посједују стручно
знање у наведеној области.

10. maj 2013.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-67/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30.а у вези са чланом 22.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број:101/04 ,42/05 и 118/05) и члана 26.Статута општине
Зворник-пречишћен текст („Службени гласник општине
Зворник“ број:3/10,14/12 и 3/13), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 29.априла 2013.године,
донијела је

ПРОГРАМ

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У
ОПШТИНИ ЗВОРНИК ЗА 2013. ГОДИНУ
УВОД
Овим програмом се дефинишу циљеви и уређују права
и поступак коришћења буџетских средстава
намјењених за подстицај и унапређење пољопривредне
производње на територији општине Зворник у
2013.години. Програмом се нарочито дефинишу: врсте
пољопривредне производње, општи и посебни услови
за остваривање права на новчане подстицаје, поступци
за њихово остваривање, висина и начин исплате
новчаних подстицаја, поступак утврђивања права,
органи надлежни за одлучивање и документација
потребна за остваривање подстицаја. Подршка
производњи и дохотку у области пољопривредне
производње се врши директним плаћањем подстицаја
кориснику који остварује право на следеће врсте
новчаних подстицаја:
- Тов стоке, производња млијека и узгој приплодних
јуница,
- Нови засади јабучастог, коштичавог, јагодичастог и
језграстог воћа,
- Повртларство,
- Пчеларство,
- Подршка руралном развоју.
Посредни подстицаји за развој пољопривреде ће се
огледати у стручним предавањима, посјетама
сајмовима, презентацијама и додјелом признања и
награда
најуспјешнијим
пољопривредним
произвођачима са подручја општине Зворник.
Oсновни циљ овог програма је унапређење
пољопривредне производње на подручју општине као и
други специфични циљеви који из њега произилазе:
- оријентација пољопривредних произвођача ка
робној производњи,
- увођење
савремених
технологија
у
пољопривредним производњама,
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охрабривање пољопривредника за интезивирање
производње,
- повећање нивоа пољопривредне производње и
бруто производа општине,
- заштита нивоа пољопривредне производње због
нестабилности цијена,
- остваривање подстицаја пољопривредницима који
не могу остварити подстицаје Министрства,
- због уситњености производње,
- стварање услова за нова радна мјеста у примарној
производњи,
- стварање сировинске основе за прехрамбену
индустрију и друго,
- стварање услова за самозапошљавње.
Укупна средства за унапређење пољопривредне
производње утврђена су Буџетом општине Зворник за
2013. годину (''Субвенција за развој пољопривреде''економски код 414100) у висини од 220.000КМ.
Средства подстицаја су намјењена пољопривредним
произвођачима који су регистровали пољопривредна
газдинства у складу са законом. Број регистрованих
породичних пољопривредних газдинстава почетком
ове године износи 1800.
-

2. ОПШТИ УСЛОВИ
Право на подстицајна средства у складу са овим
Програмом
остварују
сва
физичка
лицапољопривредни произвођачи, који имају пребивалиште
на подручју општине Зворник, односно који
пољопривредну производњу реализују на подручју
општине, и испуњавају опште услове:
- да су регистровали пољопривредна газдинства у
складу са законом,
- да су извршили плаћање обавеза за противградну
заштиту (1,5 КМ/ha) за укупну регистровану
- површину обрадивог земљишта у посједу,
- да поднесу захтјев и документацију прописану овим
програмом.
- Поред прописане документације утврђене за сваку
врсту подстицаја, корисник подноси и општу
документацију, и то:
- фотокопију личне карте,
- фотокопија текућег рачуна код пословне банке у
Републици Српској,
- потврда о регистрацији газдинства издата од стране
АПИФ-а,
- доказ о плаћању накнаде за противградну заштиту.
Максималан износ подстицаја који се може одобрити
носиоцу пољопривредног газдинства у току године, на
основу свих врста постицаја, утврђује се у висини до
2.000 КМ.
Изузетно, максималан износ новчаних подстицаја
може бити већи, а највише 3.000 КМ и то у области
производње млијека ( држање музних крава и узгој
стеоних јуница ).
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3 . ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА
ПОДСТИЦАЈ
Утврђивање права на остваривање подстицаја врше
самостални стручни сарадници за пољопривреду
Административне службе општине Зворник.
Корисник подноси Захтјев за остваривање подстицаја
на посебном обрасцу, који је доступан на шалтеру
општине у којем је наведена потребна документација
неопходна за остваривање права на различиту врсту
подстицаја.
У законском року овлаштени стручни сарадници ће на
лицу мјеста у присуству подносиоца извршити провјеру
испуњености услове за остваривање права на
подстицај за пријављену производњу, гдје сачињавају
записник, те уколико подносилац испуњава потребне
услове утврђене овим програмом, врши израду
закључка о исплати новчаних средстава.
У случајевима гдје се записнички констатује да
подносилац захтјева не испуњава један или више
прописаних услова предвиђених програмом, доноси се
закључак о одбацивању захтјева.
Појединачни акт којим се одобравају средства
подстицаја обавезно садржи: име и презиме корисника,
мјесто становања, ЈМБГ, врста подстицаја, износ по
јединици мјере, количина производње, укупан износ
подстицаја, назив банке, жиро рачун корисника и датум
записника када је комисија утврдила право на
остваривање подстицаја.
Подстицајна средства се исплаћују кориснику на његов
текући-текући рачун код пословне банке у Републици
Српској.
4. СТРУКТУРА ПОДСТИЦАЈА
Имајућу у виду ниво пољопривредне производње на
територији општине, расположиве капацитете, пласман
ових средстава у претходној години и интерес
пољопривредника, укупна средства се оквирно
планирају пласирати на следећи начин:
-Исплата дуговања корисницима из 2012 год........66.720
-Подстицај за сточарство ……………………..….....92.000
-Подстицај за воћа………………........................... ..28.000
-Подстицај за повртларство ……………………....6.000
- За развој пчеларства………………………………....3.000
-Остале активности………………………………….....7.200
- Подршка руралном развоју ...................................17.000
-Укупно (КМ)............................................................220.000
Дуговања према корисницима подстицаја која су
пренесена из 2012.године ће бити исплаћена према
плану коришћења средстава за 2013.годину.
5. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА И УСЛОВИ
У овом одјељку се дефинишу врсте и висина
подстицаја и услови за остваривање права на
подстицај, као и оквирни износ средстава за одређену
врсту општинских подстицаја. .
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5.1 СТОЧАРСТВО
Сточарство својим производним капацитетима и
тржишним могућностима има перспективу да постане
једна од окосница пољопривредне производње уопште,
поготово имајући у виду да за себе веже читав низ
различитих грана које се наслањају на ову врсту
производње. Подстицаји у сточарству се односе на тов
јунади и свиња, подстицаји узгоја приплодних јуница и
производњу млијека (држање музних крава). Ова
област је посебно интересантна јер непосредно за себе
веже и производњу сточне хране.
Овим програмом се посебна погодност даје
производњи млијека кроз подстицаје за држање музних
грла и узгоја приплодних јуница. Овај облик
пољопривредне производње је ''дугорочан'' заснован на
вишегодишњој производњи у односу на тов стоке који је
периодичан.
5.1.1
Премија за тов јунади
Право на регрес за производњу товне јунади имају
носиоци пољопривредног газдинства који у току године
утове минимум 4 (четири) грла у турнусу са најмањом
излазном тежином од 550 кг.
Товна грла у моменту сачињавања записника морају
имати најмању тјелесну масу од 300 кг, те да су
приближно исте старосне доби.
Висина регреса по товном грлу износи максимално
100КМ.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
- копија пасоша за свако грло са бројем ушне
маркице,
Планирана средства за ову врсту премија износе
23.000 КМ.
5.1.2
Премија за држање музних грла-крава
Право за остваривање премије за држање музних
грла-крава имају носиоци пољопривредног газдинства
који у току године имају најмање 3 (три) музне краве и
закључен уговор о организованом откупу млијека са
регистрованим откупљивачем или прерађивачем
млијека.
Висина регреса по музном грлу износи максимално
максимално 150КМ.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
- копију млијечног картона за свако музно грло.
Планирана средства за ову врсту премија износе
36.000 КМ.
5.1.3
Премија за узгој приплодних јуница
Право за остваривање премије имају носиоци
пољопривредног газдинства који одгаје најмање једну
приплодну јуницу за коју је утврђена стеоност од стране
надлежног ветеринара.
Висина подстицаја по једном грлу износи максимално
200 КМ.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
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-Копију пасоша приплодног грла са бројем ушне
маркице и идентификационим бројем мајке,
-Копије потврда о В.О. и утврђеној стеоности јунице.
Планирана средства за ову врсту премија износе
13.000 КМ.
5.1.4
Премија за узгој товних свиња
Право на регрес за производњу товних свиња имају
носиоци пољопривредног газдинства који у току године
утове минимум 30 грла у турнусу са најмањом
излазном тежином од 100 кг.
Товне свиње у моменту сачињавања записника морају
имати најмању тјелесну масу од 60 кг, те да су
приближно исте старосне доби.
Висина регреса по товном грлу износи максимално 20
КМ.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
- впотврда о извршеној вакцинацији са бројем ушне
маркице.
Планирана средства за ову врсту регреса износе
20.000 КМ.
5.2. ВОЋАРСТВО
Агроклиматски услови за производњу јабучастог и
коштичавог воћа на територији општине су веома
повољни па због велике тражње на ширем тржишту
треба подстаћи подизање нових савремених засада јер
су стари дијелом уништени, запуштени или престали да
рађају. У производњи овог воћа не постоји локални
организован откуп и прерађивачи са којима би се
обезбедио сигуран пласман.
Производња јагодичастог воћа на подручју општине
има дугу традицију због идеалних агроклиматских и
економских услова. Ова производња има потенцијал да
оствари високи профит због извозне орјентације, а
значајна је и што увећава запосленост у руралном
подручју јер захтјева ангажовање сезонске радне снаге.
У задњих пар година на територији општине Зворник
пољопривредници су кроз подстицај општине
остварили нових засада коштичавог воћа у количини
од 30.000 садница. Обзиром да се ради о „трајним
засадима“ на којима се остварује дугогодишња
производња и приходи, воћарству се поклања посебна
пажња.
5.2.1 Јабучасто, коштичаво и језграсто воће
Право на подстицаје за засаде воћњака имају носиоци
пољопривредног газдинства који у току године подигну
нове засаде воћњака са минимално 100 садница:
шљиве, јабуке, крушке, вишње,трешње, брескве и
кајсије. Висина подстицаја износи максимално 4 КМ по
садници. Планирана средства за подизање засада
наведеног воћа износе 20.000 КМ
За језграсто воће минималан број садница у текућој
години утврђује се за :
- љешник – 100 садница а висина подстицаја је
максимално 6 КМ по садници
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за калемљени орах – 30 садница а висина
подстицаја је максимално 20 КМ по садници
Планирана средства за подизање засада наведеног
воћа износе 5.000 КМ.
Садни материјал мора бити набављен од
регистрованог произвођача или његовог дистрибутера
и имати декларацију о квалитету издату од
произвођача а садња мора бити обављена у складу са
агротехничким роковима и стандардном агротехником.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
- рачун о набавци садног материјала,
- декларацију садног материјала,
Укупна планирана средства за ову врсту подстицаја
износе 25.000 КМ.
5.2.2 Јагодичасто воће
Право на подстицаје за засаде јагодичастог воћа имају
носиоци пољопривредног газдинства који у току године
подигну нове засаде: малине, купине, јагоде,
боровнице, ароније и рибизле, на минималној поврини
0,10 ха.
Садни материјал мора бити набављен од
регистрованог произвођача или његовог дистрибутера
и имати декларацију о квалитету издату од
произвођача а садња мора бити обављена у складу са
агротехничким роковима и стандардном агротехником.
Висина подстицаја износи максимално 300 КМ по
дунуму заснованих засада.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
- рачун о набавци садног материјала,
- декларацију садног материјала,
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе
3.000 КМ.
-

5.3. ПОВРТЛАРСТВО
Земљорадничке задруге су у сарадњи са
пољопривредницима последњих година приступиле
организованој производњи краставаца корнишона, који
се након откупа пласира прерађивачким капацитетима
на домаћем и ино-тржишту.
5.3.1 Производња краставаца корнишон
Право на регрес за производњу краставаца корнишона
ће
остварити
30
носилаца
регистрованог
пољопривредног газдинства који буду имали највећу
производњу на територијаи општине и исту предају
откупљивачу производње -земљорадничкој задрузи,
преко које врше пласман производње.
Висина новчаног подстицаја по једном произвођачу је
200КМ.
Податке о произведеним и предатим количинама
достављају откупљивачи на крају бербе, са подацима:
презиме и име произвођача, мјесто становања, ЈМБГ,
копија откупног листа са предатим количинама, копију
личне карте и копију текућег рачуна.
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Комисија на основу података откупљивача одређује
списак произвођача који остварују право на ову врсту
подстицаја.
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе
6.000 КМ.
5.3.2 Средства за подстицај развоја пчеларства
У циљу поспјешивања и унапређења пчеларске
производње
на
подручју
општине
Зворник
пољопривредним
произвођачима-пчеларима
додијелиће се премија у износу максимаално 5КМ по
једном друштву (кошници). Ова средства ће се
користити на основу претходно достављених захтјева
власника пчелињака који имају између 20-49 друштава
(кошница), односно они који због недовољног броја
друштава не могу остварити премију код Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске. По поднијетим захтјевима рјешаваће се након
упоређивања спискова пчелара које ће удружење
''Багрем'' доставити Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде, тако да они произвођачи
који буду на захтјеву удружења пчелара ''Багрем'' неће
моћи остварити општински подстицај, као и чланови
њиховог домаћинства. Корисник уз захтјев, поред
основне документације (фотокопија личне карте и
текућег рачуна) прилаже: копију годишње пријаве о
броју пчелињих друштава и потврду о измереним
обавезама према пчеларском удружењу ''Багрем'' за
текућу годину. Планирана средства за подстицај
пчеларству су у износу од 3.000 КМ.
6. ПОСРЕДНИ ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДИ
У посредне подстицаје развоју пољопривредне
производње планирају се провести активности: додјеле
награда за најуспјешније пољопривреднике по
областима производње са подручја општине Зворник,
те штампање потребних материјала и финансирање
стручних предавања и посјете сајмовима за
пољопривредне произвођаче са подручја општине.
6.1 Награде најуспјешнијим пољопривредницима
У циљу промоције најуспјешнијих пољопривредних
произвођача који у текућој години остваре највећу
производњу и приносе, планирају се уручити признања
и новчане награде у појединачном распону од 100-300
КМ, у више области пољопривредне производње.
Награде ће се додјелити на манифестацији избора
најуспјешнијих пољопривредних произвођача општине
Зворник, која ће се одржати на крају календарске
године, а на основу одлуке Комисија састављена од
стручних сарадника за пољопривреду и представника
земљорадничких задруга.
Средстава
за
награде
најуспјешнијим
пољопривредницима за 2013. планирана су у висини
4.000КМ.
6.2 Остале активности
Трошкови
штампања материјала, реализовање
стручних предавања и посјете сајмовима планирају се у
износу 2.000КМ.
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Стручна предавања за пољопривреднике ове године ће
се организовати по циљним групама, сточаре воћаре,
ратаре, произвођаче млијека, пчеларе. Пољопривредни
произвођачи ће на пригодан начин бити упознати са
одредбама
Правилника
о
подстицајима
за
пољопривредну производњу на нивоу општине и
Републике Српске (министарства), у 2013.години.
Овим програмом планирају се и средства резерве за
друге активности у пољопривреди. Утрошак ових
средстава вршиће се на основу посебне одлуке
Начелника. Ова средства планирана су у висини 1.280
КМ.
7. ПОДРШКА РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
7.1 Инвестиције у сточарску производњу (изградња
објеката за смјештај стоке) у 2013.год.
Право на подстицајна средства за побољшање
конкурентности пољопривредне производње имају
регистрована пољопривредна газдинства која у
2013.години изврше инвестирање у изградњу објеката
за смјештај домаћих животиња.
Максималан износ подстицаја је 2.000 КМ по кориснику,
а односи се на покриће дијела трошкова око издавања
грађевинске дозволе за објекат, а везани су за плаћене
таксе и друге дажбине које су приход буџета општине
Зворник. Уз захтјев за остваривања права на новчани
подстицај корисник прилаже:
копију грађевинске дозволе,
копије уплата, такси и других насталих трошкова који су
приход буџета општине
Износ планираних средстава за ове намјене је 8.000 КМ
7.2 Подстицајна средства за самозапошљавање у
пољопривреди
Имајући у виду чињеницу да је један број
пољопривредних газдинстава достигао завидан ниво у
тржишно орјентисаној производњи, гдје су носиоци
газдинстава млађе особе и старији радници који су у
условима транзиције остали без радних мјеста,
планирано је да се таквим лицима пружи подршка у
смислу
давања
новчаног
подстицаја
за
самозапошљавање у свом газдинству.
Подстицајна средства за самозапошљавање корисници
могу остварити под следећим условима:
Да су регистровали пољопривредну дјелатност као
предузетници код надлежног органа општине Зворник
у 2013.години.
Подстицајна средства за пољопривредне произвођаче
који буду регистровани као предузетници имају намјену
за плаћање доприноса пензионог и здравственог
осигурања у износу ½ мјесечног износа укупне обавезе
за те доприносе и уплаћиваће се на рачун корисникапредузетника квартално за наредна 12.мјесеци, почев
од првог мјесеца по извршеној регистрацији
дјелатности.
Уз захтјев за коришћење подстицаја корисник подноси:
Копију рјешења о регистрованој дјелатности,
Копију личне карте и текућег рачуна

10. maj 2013.

Овјерену изјаву да ће предузетничку дјелатност
обављати најмање 4.године
Копије уплатница о уплати доприноса за претходна три
мјесеца ( доставити квартално )
Уколико у назначеном року корисник подстицајних
средстава одјави регистровану дјелатност општина ће
обуставити даље квартално плаћање.
Висина подстицаја износи максимално 1.800 КМ
кориснику.
Износ планираних средстава за ове намјене је 9.000 КМ
8. ПРЕУСМЈЕРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
По искориштењу планираних средстава за различите
врсте подстицаја до висине утврђене овим програмом,
Начелник
општине
може
одлуком
вршити
преусмјеравање средстава, са позиција које нису
искориштене, ако се за већ искориштене врсте
подстицаја искаже интерес подношењем захтјева
корисника.
9. ПРИМЈЕНА ПРОГРАМА
У
циљу
транспарентности
и
информисања
потенцијалних корисника, овај програм ће се доставити
свим земљорадничким задругама на подручју општине,
мјесним уредима, а биће доступан и на огласној табли
Општине за цио период његове примјене. Програм ће
се доставити локалном радију а биће доступан и на
сајту општине.
Примјена овог Програма у смислу подношења захтјева
за остваривање подстицаја почиње осмог дана од
објављивања у службеном гласнику општине Зворник и
трајаће до 30. новембром 2013.године, изузев захтјева
за
садњу
воћа
гдје
је
крајњи
рок
20.децембар.2013.године.
Уколико се након обраде захтјева утврди да је број
јединица већи од броја планираних онда се планирана
средства за одређену производњу дијеле са бројем
јединица, чиме се добија нови износ премије по
јединици мјере.
Подстицајна средства за самозапошљавање ће се
уплаћивати квартално, током 12.мјесеца, и то од првог
мјесеца по извршеној регистрацији дјелатности.
10. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ
Саставни дио овог Програма су Табеларни прегледи
подстицајних средстава.
11. ОБЈАВА ПРОГРАМА
Овај Програм ће се објавити у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-90/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.
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10. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ
Табеларни преглед необрађених предмета корисницима подстицаја из 2012.године
(захтјеви 103 пољопривредника који нису обрађени у 2012.години због недостатка средстава)
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Врста подстицаја
Тов јунади
Тов свиња
Музне краве
Приплодне јунице
Коштичаво воће
Јагодичасто воће
Пчеларство
Повртларство
УКУПНО

Број јединица
182
996
84
15
1465
01
188
30

Премије по јединици у КМ
100
20
150
200
4
200
5
200

Износ дуга у КМ
18.200
19.920
12.600
3.000
5.860
200
940
6.000
66.720

Табеларни преглед плана коришћења буџетских средстава
за унапређење пољопривредне производње у 2013.години
(максимални износи новчаних подстицаја по јединици мјере)
рб

Врста подстицаја

А. Непосредни подстицаји
Тов јунади
Музне грла (краве)
Узгој приплодних јуница
Тов свиња
А.1 Укупно сточарство
5.2.1
Нови засади јабучастог и коштичавог
воћа
5.2.2
Нови засади љешника
5.2.3
Нови засад калемљеног ораха
5.2.4
Нови засади јагодичастог воћа
А.2 Укупно воћарство
5.3.1
Повртларство, производња
краставаца корнишон
5.3.2
Развој пчеларства
А.3 Повртларствои пчеларство
Укупно А (А.1+А.2+А.3)
127.000
Б. Посредни подстицаји и активности
Награде за најуспјешније
6.1
пољопривредне произвођаче
Штампање материјала, стручна
6.2
предавања, посјете сајмовима
6.3
Резерва
Укупно Б
Ц. Подршка руралном развоју
Новчана подршка за изградњу објеката
7.1
за смјештај стоке
Новчана подршка за самозапошљавање
7.2
у пољоприв.
Укупно Ц
СВЕ УКУПНО А+ Б+ Ц
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Премија (КМ)
ј.м.
по ј.м.

Мин.
количина

Планирани
обим јединица

Планирана
средства (КМ)

4
3
1
30

ком.
ком.
ком.
ком.

100
150
200
20

230
240
65
1.000

23.000
36.000
13.000
20.000
92.000

100

садница

4

5.000

20.000

100
30
0,1ха

садница
садница
0,1ха

6
20
300

500
100
10

3.000
2.000
3.000
28.000

200

20

4.000

5

600

20 највећих
20-49

кошница

3.000
7.000

4.000
2.000
1.280
7.280
ком.

2.000

5

10.000

предузе.

1.800

5

9.000
19.000
153.280
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На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13 ) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Начелника општине и
Административне службе општине Зворник за период
01.01.-31.12.2012.године.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-55/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада и финансијски план Јавне
здравствене установе Апотека „Звијезда“ Зворник за
2013.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-68/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), a након разматрања Извјештаја о
раду са финансијским извјештајима за 2012.годину
јавних установа чији је оснивач Скупштина општине
Зворник, Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 29.априла 2013. године, д о н и ј е л а ј е

10. maj 2013.

ЗАКЉУЧАК
„Задужује се начелник Одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности, да заједно са
директорима Јавних установа која су у 2012.години
остварила губитке у пословању, за наредну сједници
Скупштине општине Зворник ураде детаљну
информацију о разлозима губитака са приједлозима
мјера за њихову санацију“.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-69/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13 ) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Јавне здравствене установе „Дом здравља
Зворник“ Зворник за 2012.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-70/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13 ) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Јавне установе Рекреативно спортски
центар „Зворник“ Зворник за 2012.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-71/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13 ) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Јавне установе Дјечији вртић „Наша
радост“ Зворник за 2012.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-72/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13 ) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Јавне установе Народна библиотека и
музејска збирка Зворник за 2012.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-73/13
Датум: 29.04.2013. године

10. maj 2013.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13 ) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Јавне здравствене установе Апотека
„Звијезда“ Зворник за 2012.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-74/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13 ) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Јавне установе „Центар за социјални рад“
Зворник за 2012.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-75/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13 ) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Јавне установе „Дом омладине Зворник“ за
2012.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-76/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13 ) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Туристичке организације општине Зворник
за 2012.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-77/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13 ) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Професионалне ватрогасне јединице
Зворник за 2012.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.

10. maj 2013.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-78/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13 ) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Јавне установе „Дом за стара лица“
Кисељак- Зворник за 2012.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-79/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај o пословању АД „Водовод и
комуналије“ Зворник за 2012.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-80/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.
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На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), a након разматрања Извјештаја o
пословању АД „Водовод и комуналије“ Зворник,
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
29.априла 2013. године,донијела ј е

10. maj 2013.

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању у области спорта на
подручју општине Зворник у 2013.години.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-83/13
Датум: 29.04.2013. године

ЗАКЉУЧАК
1. „Задужује се Начелник општине да учествује у
куповини преосталог власничког удела од 35%
комуналног
предузећа
АД
„Водовод
и
комуналије“Зворник, чији је оснивач и већински
власник општина Зворник.“
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-81/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду и пословању АД „Зворникстан“ за 2012.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-82/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај o стању амбуланти породичне
медицине „Дома здравља“ Зворник.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-84/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине Зворник
са предлогом мјера-2013 година.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-85/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.
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На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), a у вези Информације о стању
локалних и некатегорисаних путева на подручју
општине Зворник са приједлогом мјера-2013,
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
29.априла 2013. године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13 ) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), а у вези Информације о стању и
заштити животне средине на подручју општине
Зворник, Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 29.априла 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК

1. „Скупштина општине тражи од Начелника општине
да се у циљу спречавања настајања и ширења дивљих
депонија на подручју општине Зворник више ангажује
комунална полиција “.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК

1. „Скупштина општине задужује Начелника општине да
заједно са Одјељењем за стамбено-комуналне
послове, изради план улагања у локалне
некатегорисане путеве са утврђеним приоритетима на
подручју општине Зворник за 2013.годину“.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-86/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13 ) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), а у вези Информације о стању и
заштити животне средине на подручју општине
Зворник, Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 29.априла 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. „Скупштина општине тражи од Начелника општине
да се изврши надзор и контрола загађености
ваздуха у индустријској зони, коју ће спровести
овлашћена лиценцирана кућа.“
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-87/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

ЗАКЉУЧАК

Број: 01-022-88/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12 и 3/13) и
члана 101. и 108. Пословника Скупштине општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/11), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 29.априла 2013. године, донiјела јe

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању и заштити животне
средине на подручју општине Зворник.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-89/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.
На основу члана 125. тачка г) Закона о основном
образовању и васпитању (''Службени гласник
РС'',број:74/08), члана 7. Правилника о избору и раду
школског одбора (''Службени гласник РС'',број:7/09 и
37/09), члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'',број: 3/10,14/12 и 3/13 ) и члана 101.
Пословника Скупштине општине Зворник - пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 29.
априла 2013.године, донијела је
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РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОШ „
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ У ЧЕЛОПЕКУ
I
Предраг Милошевић, ВШС из Челопека изабран је за
члана Школског одбора у ОШ
'' Десанка Максимовић '' у Челопеку.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОШ „
НИКОЛА ТЕСЛА“ У ПИЛИЦИ
I
Славко Цвијетиновић, ССС из Локања, изабран је за
члана Школског одбора у ОШ
'' Никола Тесла '' у Пилици.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

Број: 01-111-30/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 125. тачка г) Закона о основном
образовању и васпитању (''Службени гласник
РС'',број:74/08), члана 7. Правилника о избору и раду
школског одбора (''Службени гласник РС'',број:7/09 и
37/09), члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'',број: 3/10,14/12 и 3/13 ) и члана 101.
Пословника Скупштине општине Зворник - пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 29.
априла 2013.године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОШ „
ПЕТАР КОЧИЋ“ У КОЗЛУКУ
I
Кемал Бањановић, ВКВ конобар из Козлука, изабран је
за члана Школског одбора у ОШ
'' Петар Кочић '' у Козлуку.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-31/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 125. тачка г) Закона о основном
образовању и васпитању (''Службени гласник
РС'',број:74/08), члана 7. Правилника о избору и раду
школског одбора (''Службени гласник РС'',број:7/09 и
37/09), члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'',број: 3/10,14/12 и 3/13 ) и члана 101.
Пословника Скупштине општине Зворник - пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 29.
априла 2013.године, донијела је

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-32/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.
На основу члана 125. тачка г) Закона о основном
образовању и васпитању (''Службени гласник
РС'',број:74/08), члана 7. Правилника о избору и раду
школског одбора (''Службени гласник РС'',број:7/09 и
37/09), члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'',број: 3/10,14/12 и 3/13 ) и члана 101.
Пословника Скупштине општине Зворник - пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 29.
априла 2013.године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОШ
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У ДРИЊАЧИ
I
Саша Марковић, дипл. економиста, из Зворника,
изабран је за члана Школског одбора у ОШ '' Јован
Цвијић'' у Дрињачи.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-33/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 125. тачка г) Закона о основном
образовању и васпитању (''Службени гласник
РС'',број:74/08), члана 7. Правилника о избору и раду
школског одбора (''Службени гласник РС'',број:7/09 и
37/09), члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'',број:3/10,14/12 и 3/13 ) и члана 101.
Пословника Скупштине општине Зворник - пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 29.
априла 2013.године, донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОШ „ ВУК
КАРАЏИЋ“ У РОЋЕВИЋУ
I
Драган Стевановић, дипл. економиста из Роћевића
изабран је за члана Школског одбора
у ОШ '' Вук Караџић'' у Роћевићу.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-34/13
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.
На основу члана 72.став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр: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,доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.
Возила из возног парка могу се користити у службене
сврхе послије радног времена, искључиво по распореду
који прави Руководилац возног парка и заједничких
послова.
Члан 2.
Руководилац возног парка и заједничких послова , прије
истека радног времена, мора обавјестити помоћне
раднике шалтера за контролу и евиденцију уласка и
изласка странака и запослених о лицима која су на
службеном путу и времену њиховог очекиваног
доласка, као и о лицима која ће евентуално користити
послије радног времена службено возило тај дан.
Члан 3.
Изузетно Начелник општине и Шеф Службе за развој
локалне самоуправе, заједничке послове и управљање
људским ресурсима, могу одобрити употребу
службеног возила послије радног времена.
Члан 4.
Руководилац шалтера и помоћни радници шалтера за
контролу и евиденцију уласка и изласка странака и
запослених дужни су да , поднесу извјештај
Руководиоцу возног парка и заједничких послова о свим
кориштењима службених возила, као и времену
доласка службених возила у возни парк општине
послије радног времена.
Члан 5.
Руководилац возног парка и заједничких послова,
обавезан је у писменој форми доставити непосредном
руководиоцу и Начелнику општине Извјештај о лицима
која су прекршила ову Одлуку.

10. maj 2013.

Члан 6.
Против свих лица која не поштују ову Одлуку,
примјениће се Правилник о дисциплинској и
материјалној одговорности.
Члан 7.
За спровођење ове Одлуке задужују се Руководилац
шалтера и помоћни радници шалтера за контролу и
евиденцију уласка и изласка странака и запослених.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-52/13
Датум: 19.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43.став 1.алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи
(''Службени гласник РС''
бр:101/04,42/05 И 118/05), члана 44. Статута општине
Зворник
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:3/10 и 14/12) Начелник општине Зворник,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ИЗНОСА УЛАГАЊА ДОО ''ENWO''У ПОСЛОВНУ ЗОНУ
''ЈАДАР''
I
Именује се Комисија за утврђивање стварног износа
улагања ДОО ''ЕnWo''у инфраструктуру Пословне зоне
''Јадар'',у следећем саставу:
1. Владан Стевановић, предсједник,
2. Млађана Ђокић члан,
3. Милош Томић, члан,
4. Миладин Ристић, члан,
II
Комисија ће према чињеничном стању расположиве
финансијске документације и на основу увида на
терену, уз учешће представника Закупопримца,
утврдити стварни износ уложених средстава у
инфраструктуру на парцелама које су дате у закуп
27.7.2011. године ДОО ''ЕnWO'' у кругу Пословне зоне
''Јадар''.
III
На основу утврђеног стања Комисија ће Начелнику
општине у року од осам дана поднијети писмени
извјештај, како би се обе стране из Уговора о закупу
грађевинског земљишта у пословној зони ''Јадар'',
усагласиле о износу реалног улагања и евентуалне
накнаде уложених средстава од стране ДОО''ЕnWO''.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-26/13
Датум: 17.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43.став 1.алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи
(''Службени гласник РС''
бр:101/04,42/05 И 118/05), члана 44. Статута општине
Зворник(''Службени гласник општине Зворник'',број:3/10
и 14/12) Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ИЗНОСА УЛАГАЊА ДОО ''ХЕМОС- МПРЕГНАЦИЈА''У
ПОСЛОВНУ ЗОНУ ''ЈАДАР''
I
Именује се Комисија за утврђивање стварног износа
улагања ДОО ''Хемос-импрегнација''у инфраструктуру
Пословне зоне ''Јадар'',у следећем саставу:
1. Владан Стевановић, предсједник,
2. Млађана Ђокић члан,
3. Милош Томић, члан,
4. Миладин Ристић, члан,
II
Комисија ће према чињеничном стању расположиве
финансијске документације и на основу увида на
терену, уз учешће представника Закупопримца,
утврдити стварни износ уложених средстава у
инфраструктуру на парцелама које су дате у закуп
18.5.2011. године ДОО''Хемос Импрегнација'' у кругу
Пословне зоне ''Јадар''.
III
На основу утврђеног стања Комисија ће Начелнику
општине у року од осам дана поднијети писмени
извјештај, како би се обе стране из Уговора о закупу
грађевинског земљишта у пословној зони ''Јадар'',
усагласиле о износу реалног улагања и евентуалне
накнаде уложених средстава од стране ДОО''Хемос
Импрегнација''.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-27/13
Датум: 17.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10)
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

10. maj 2013.

РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке „Набавка стубова за јавну расвјету за дио
улице Патријаха Павла, кружни ток и раскрсницу код
чесме, дио улице Светог Саве, Карађорђеву улицу и
дио улице Трг Краља Петра I Карађорђевића“.
II
Робу ће испоручити „Металмонт“ д.о.о. Зворник, према
условима из понуде, број: 02-360-70-1/13, од
11.04.2013. године, одмах по потписивању уговора о
набавци робе и увођења у посао од стране Надзорног
органа. Обавезује се вршилац надзора да након
извршења уговорених радова, достави Извјештај
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној
набавци у Службу за јавне набавке, развој и
међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-70-1/13
Датум: 19.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10)
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
Aнђелко Бошковић из Зворника, Светог Саве З-13, 5/51,
по занимању дипломирани инжењер eлектротехнике,
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у
предмету јавне набавке: “Полагање инсталација и
монтажа стубова за јавну расвјету за дио улице
Патријаха Павла, кружни ток и раскрсницу код чесме,
дио улице Светог Саве, Карађорђеву улицу и дио улице
Трг Краља Петра I Карађорђевића“.
II
Радове ће изводити „МОНТИ“ д.о.о. Каракај бб,
Зворник, према условима из понуде, број: 02-360-703/13, од 11.04.2013. године, одмах по потписивању
уговора о извођењу радова и увођења у посао од
стране Надзорног органа. Обавезује се вршилац
надзора да након извршења уговорених радова,
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке,
развој и међународну сарадњу.
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III
Услови под којима ће се извршавати услуге наведене у
члану I овог Рјешења, права и обавезе између
наручиоца и даваоца услуга, као и хонорар за
извршене услуге надзора, регулисаће се посебним
уговором о вршењу стручног надзора над радовима из
члана II овог Рјешења.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-70-2/13
Датум: 19.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Израда
техничке документације за изградњу водоводног
система ''Зворник сјевер'' Фаза II“, број: 02-360-79/13, у
саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Зоран Ерић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Милош Томић, члан,
5. Мирослав Радић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-79/13 од 12.04.2013, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 22.04.2013.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''.

10. maj 2013.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-79/13
Датум: 29.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10)
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
МИЊА РАДОВИЋ из Зворника, по занимању инжењер
грађевине, именује се за вршиоца сталног стручног
надзора на извођењу радова “Асфалтирање локалних
путева на подручју МЗ Роћевић“.
II
Радове ће извршити „ПУТЕВИ“ д.о.о. Каракај бб,
Зворник , према условима из понуде број: 02-360-592/13 од 03.04.2013. године, одмах по потписивању
уговора о извођењу радова. Обавезује се вршилац
надзора да након извршења уговорених радова,
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке,
развој и међународну сарадњу.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-59/13
Датум: 23.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10)
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
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању
грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
“ Извођење радова на санацији клизишта на путу за
Каменицу – Лот1 и Извођење радова на изради АБ
крила моста у МЗ Доња Каменица - Лот2“.
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II
Радове ће изводити „Пантић промет“ д.о.о. Малешић,
Зворник , према условима из понуде број: 02-360-603/13 од 05.04.2013. године, одмах по потписивању
уговора о извођењу радова. Обавезује се вршилац
надзора да након извршења уговорених радова,
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке,
развој и међународну сарадњу.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-60/13
Датум: 24.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10)
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
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке „Набавка и уградња столарије у ОШ „Петар
Кочић“ у Козлуку“.
II
Робу ће испоручити и уградити „Дрина пласт“ д.о.о.
Бећаревац 1, Тузла, према условима из понуде, број:
02-360-64-2/13, од 09.04.2013. године, одмах по
потписивању уговора о набавци робе и увођења у
посао од стране Надзорног органа. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених
радова, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-64/13
Датум: 26.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

10. maj 2013.

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
канцеларијског материјала и папира за потребе
општине Зворник у 2013. години“, број: 02-360-77/13, у
саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Мирослав Радић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Милош Томић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-77/13 од 10.04.2013, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 30.04.2013.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: 02-360-77/13
Датум: 25.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Ибрахимовић Нермине , Начелник општине
доноси:
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З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава
се
Ибрахимовић
Нермини
ЈМБ
0709986188893 – Зворник –Клиса бб једнократна
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за прво рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-86/13
Датум: 17.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се новчана средства Туристичкој
организацији општине Зворник намјенски за
финансирање трошкова текућих активности.
Члан 2.
Новчана средства у висини 5.000,00 исплатити са
позиције 414100-Субвенције за рад Туристичке
организације.
Средства уплатити на жиро рачун Туристичке
организације општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-78/13
Датум: 18.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

10. maj 2013.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Бирчаковић Игора , Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Бирчаковић Игору ЈМБ 1805983183931 –
Зворник –Грбавци једнократна новчана помоћ у износу
од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-87/13
Датум: 18.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник, број:02-020-2/09 од 15.6.2009.
године, Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Мичић (Вукан) Драгани из
Зворника ул.Браће Југовића бб, са ЈМБ:2311974176788,
на име једнократне новчане помоћи за покривање
дијела трошкова набавке основних животних
намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи .
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-392/13
Датум: 18.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник, број:02-020-2/09 од 15.6.2009.
године, Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Јекић (Љубомир) Браниславу
из Роћевића, са ЈМБ:1304992773645, на име
једнократне новчане помоћи за покривање дијела
трошкова набавке основних животних намирница у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи .
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-398/13
Датум: 18.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник, број:02-020-2/09 од 15.6.2009.
године, Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Стевановић (Јоцо) Далибору из Роћевића, са
ЈМБ:2002978183921,одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења дјетета.

10. maj 2013.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи .
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-372/13
Датум: 19.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник, број:02-020-2/09 од 15.6.2009.
године, Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Ђокић (Слободан) Јоки из Зворника ул.Вука Караџића
150 3Б, са ЈМБ:0809964187219,одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање дијела трошкова лијечења
дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи .
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-381/13
Датум: 19.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник, број:02-020-2/09 од 15.6.2009.
године, Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Радовић (Слободан) Радоју из Грбаваца, са
ЈМБ:0104976183894,одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова набавке основних животних
намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи .
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-401/13
Датум: 19.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник, број:02-020-2/09 од 15.6.2009.
године, Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Милутиновић Цвијану из
Каракаја - Еникон бараке, са ЈМБ:3003948183897, на
име једнократне новчане помоћи за покривање дијела
трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи .
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

10. maj 2013.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-415/13
Датум: 19.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Карић Недима , Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Карић Недиму ЈМБ 0310979183894 –
Зворник –Крижевићи једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-88/13
Датум: 22.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Чутурић Сузане , Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Чутурић Сузани ЈМБ 0907987185053 –
Зворник –Каракај Тузлански пут бб једнократна новчана
помоћ у износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
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II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-89/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.04.2013.године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Јевтић Мирослава , Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К

I
Одобрава се Јевтић Мирослав ЈМБ 2010976774119 –
Зворник –В.Караџића 150, Дуга 77/8 једнократна
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за прво рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-90/13
Датум: 23.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Пантић Миленка , Начелник општине доноси:

10. maj 2013.

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Пантић Миленку ЈМБ 2511970183894 –
Зворник –Шетићи једнократна новчана помоћ у износу
од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-91/13
Датум: 23.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Росуљаш-Ђокић Николине , Начелник општине
доноси:

З А К Љ У Ч А К

I
Одобрава се Росуљаш-Ђокић Николини ЈМБ
2204988175090 – Зворник,Б.Југовића ламела-А
једнократна новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за
прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-92/13
Датум: 24.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

29

Број 05

Службени гласник општине Зворник

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Стјепановић Милијане , Начелник општине
доноси:

З А К Љ У Ч А К

I
Одобрава
се
Стјепановић
Милијани
ЈМБ
1511988188903 – Тршић једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-93/13
Датум: 25.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

З А К Љ У Ч А К
I
Архиву Републике Српске –Пословница Зворник (у
даљем тексту привременом кориснику) уступа се без
накнаде на привремено кориштење пословна
просторија укупне површине 93 м2 која се налази у
згради Ватрогасног Дома у Зворнику (приземље
зграде).
II
Привременом кориснику пословна просторија уступа се
на период од 2(двије) године,почевши од
01.05.2013.године до 01.05.2015.године.
III
За вријеме привременог кориштења уступљење
пословне просторије, привремени корисник је дужан
плаћати комуналне услуге, утрошену електричну
енергију,гријање и све друге обавезе које настану у
времену привременог кориштења горе наведене
просторије.

10. maj 2013.

IV
Привремени корисник је обавезан да се стара о
уступљеном простору са пажњом доброг домаћина,те
да исти пословни простор по истеку рока привременог
кориштења врати у уредном стању.
V
Овo рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-374-4/13
Датум: 26.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Ђурић Златка , Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Ђурић Златку ЈМБ 1309983183896 –
Каракај,Ђиле бб једнократна новчана помоћ у износу
од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-94/13
Датум: 26.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Мићић Бранислава, Начелник општине доноси:
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З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Мићић Браниславу ЈМБ 0907979183912 –
Скочић једнократна новчана помоћ у износу од 200,00
КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-95/13
Датум: 26.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник, број:02-020-2/09 од 15.6.2009.
године, Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Милошевић
Српку
из
Каракаја-бараке,
са
ЈМБ:0811966184238,одобрава се исплата у износу од
100,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-389/13
Датум: 26.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

10. maj 2013.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник, број:02-020-2/09 од 15.6.2009.
године, Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.
Хасановић (Салих) Самиру из Шетића, са
ЈМБ:2007975183914,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова набавке основних животних
намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-431/13
Датум: 26.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник, број:02-020-2/09 од 15.6.2009.
године, Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Ристић (Рајко) Миодрагу из Каракаја-бараке, са
ЈМБ:1711970182597,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-426/13
Датум: 26.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Мјесној заједници ''Кула Град'',одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ на име покривања трошкова
традиционално обиљежавање 1.Маја- међународног
празника рада.
Члан 2.
Средства у износу из члана 1.овог закључка
обезбједиће се са позиције 415200-буџет за младе.
Средства исплатити на благајни Административне
службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-76/13
Датум: 29.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:4/05,11/05,3/07,13/07,8/08) и члана 46. Правилника
о раду запослених у Административној служби општине
Зворник, број:02-014-42/09 од 26.5.2009. године,
Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Марковић Бранку из Доње Пилице, раднику
Административне службе Општине Зворник, одобрава
се исплата у износу од 300,00 КМ, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.

10. maj 2013.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227-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: 02-430-412/13
Датум: 29.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:4/05,11/05,3/07,13/07,8/08) и члана 46. Правилника
о раду запослених у Административној служби општине
Зворник, број:02-014-42/09 од 26.5.2009. године,
Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Тодоровић
Јовани
из
Економије,
раднику
Административне службе Општине Зворник, одобрава
се исплата у износу од 300,00 КМ, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227-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: 02-430-435/13
Датум: 29.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Ивановић Драгане , Начелник општине доноси:
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З А К Љ У Ч А К

I
Одобрава се Ивановић Драгани ЈМБ 1311981779516 –
Зворник,Б.Југовића Б-19,17/2 једнократна новчана
помоћ у износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-96/13
Датум: 30.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Тадић Драгослава , Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Тадић Драгославу ЈМБ 1807970183997 –
Трновица једнократна новчана помоћ у износу од
500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-97/13
Датум: 30.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

10. maj 2013.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник, број:02-020-2/09 од 15.6.2009.
године, Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Хајдуковић Милутину из
Шћемлије, са ЈМБ:3003948183897,на име једнократне
новчане помоћи за покривање дијела трошкова набавке
основних животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-438/13
Датум: 30.04.2013.године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Општинска управа Зворник – Одјељење за стамбенокомуналне послове, о б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
Административна служба општине Зворник –
Одјељење за стамбено-комуналне послове на основу
свог рјешења број: 05-373-4/13 од 24.04.2013. године,
извршило је у регистру Заједница етажних власника
стамбених зграда у регистарском листу број 133
упис промјене лица овлашћеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде
« ЗМАЈЕВАЦ »-БЛОК «Д »која се налази у Улици
Светог Саве број 5 Д у Зворнику, на тај начин што ће
досадашњем предсједнику Скупштине Максимовић
Миодрагу престати представљања Заједнице етажних
власника зграде « ЗМАЈЕВАЦ »-БЛОК «Д »Зворник.
У будућем раду , Заједницу етажних власника зграде «
ЗМАЈЕВАЦ »-БЛОК «Д »Зворник, ће представљати
предсједник Скупштине Максимовић Дивна.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Број: 05-373-4/13
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA
Датум: 24.04.2013.год
ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ
САОБРАЋАЈА
Бранко Јашић,с.р.
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1. Оглас о извршеном упису промјене лица овлашћеног за заступање ЗЕВ ''Змајевац блок Д
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