СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК

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

16. јун 2011. године
ЗВОРНИК
година: XX
БРОЈ: 6/2011

На основу члана 43. став 1. тачка 5. и члана 17. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 62.
Правилника о организацији школског спорта у
Републици Српској (''Службени гласник РС'', број
108/07) и члана 38. и 44. а у вези са чланом 15. став 2.
алинеја 3. Статута општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број 03/10),
Начелник општине Зворник д о н о с и:

ОДЛУКУ

I
Одобравају се новчана средства за такмичења ученика
основних школа општине Зворник ради финансирања
дијела трошкова такмичења на општинском и
регионалном нивоу.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке дозначиће се на жирорачун синдиката школа а одобравају се у следећим
износима:

о одобравању новчаних средстава за такмичења
ученика основних школа
Р.бр.
1
2
3
4
5
6

ШКОЛА
ОШ ''Свети Сава''
ОШ ''Десанка Максимовић''
ОШ ''Петар Кочић''
ОШ ''Вук Караџић''
ОШ ''Никола Тесла''
ОШ ''Јован Цвијић''
УКУПНО

Зворник
Челопек
Козлук
Роћевић
Пилица
Дрињача

III
Средства из тачке 2. ове одлуке исплатиће се са
буџетске позиције 416100-Награде вуковаца и школска
такмичења.
IV
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије Административне службе
општине Зворник.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

Жиро-рачун
562-009-00002244-15
562-009-00001261-54
562-009-00000417-64
562-009-00000364-29
562-009-00000439-95
На благајни-нема ж.рачуна

Износ (КМ)
600,00
400,00
300,00
300,00
200,00
200,00
2.000,00

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-104/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број :101/04 ,
42/05 и 118/05), и члана 3.Одлуке о стављању у
функцију имовине („Службени гласник Републике
Српске“ број :47/11), члана 5. Одлуке о оснивању
Пословне зоне „Јадар“Зворник („Службени гласник
оштине Зворник број :4/11) и члана 38. Статута
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“ број :3/10), Начелник
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Број 6
општине д о н о с и

О Д Л У К У

о давању у закуп земљишта и објеката у Пословној
зони „Јадар“Зворник
Члан 1.
Даје се у закуп ДОО „Хемос импрегнација“Зворник
изграђено грађевинско земљиште и објекти у Пословној
зони „Јадар“Зворник и то :парцеле означене као кч број
:7307/1 (економско двориште ) у површини од 3887,29
м2 ,7307/8 (економско двориште) у површини од 7337 м2
7307/08 (привредна зграда)у површини 1216,25 м2 и
канцеларијско-радни простор на означеној парцели,све
уписано у Посједовном листу број :318 К. О. Зворник.
Члан 2.
Грађевинско земљиште из члана 1. ове Одлуке даје се
на период од пет година а ради обављања пословне
дјелатности импрегнација дрвених прагова за
жељезницу.
Члан 3.
Права и обавезе на основу ове Одлуке регулисаће се
Уговором који ће у име Општине Зворник потписати
Начелник општине а у име закупца овлаштени
представник.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-29/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основучлана 40.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број :101/04 ,
42/05 и 118/05), и члана 3.Одлуке о стављању у
функцију имовине („Службени гласник Републике
Српске“ број :47/11), члана 5. Одлуке о оснивању
Пословне зоне „Јадар“Зворник („Службени гласник
оштине Зворник број :4/11) и члана 38.Статута општине
Зворник –пречишћен текст („Службени гласник општине
Зворник“ број :3/10) ,Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У

о давању на кориштење објеката у Пословној зони
„Јадар“Зворник
Члан 1.
Даје се на кориштење Фондацији „Центар за пословни
развој“Зворник,чији су заједнички оснивачи Републичка
агенција за развој малих и средњих предузећа и
Општине Зворник,објекат Управне зграде у Пословној
зони „Јадар“ Зворник која се налази на парцели
означеној као кч број: 7307/2 уписана у Посједовном
листу број :318 К.О.Зворник.
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Члан 2.
Објекат из члана 1.ове Одлуке даје се на период од
двије године с циљем формирања и развоја пословног
инкубатора.
Инкубатор је метода за производњу успјешних
пословних подухвата,повезивањем нових идеја и
технологија са комерцијалним компентенцијама и
ширењем тржишта.Корисници инкубатора су старт-уп
или постојећа предузећа која желе да развију
иновативан посао,прошире међународну сарадњу и
међународно тржиште.
Пружањем услуга инкубације,консалтинга, развоја
вјештина и умрежавања за висок раст предузећа
заснованих на знању,допринијеће се стварању услова
погодних за развој нових производа и услуга,за мала и
средња предузећа која требају да буду носиоци
економског развоја регије.
Члан 3.
Права и обавезе на основу ове Одлуке регулисаће се
Уговором.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-104/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 161. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број : 101/04 ,
42/05 и 118/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник
- пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“ број :03/10) а рјешавајући по захтјеву
„Професионалне ватрогасне јединице“ Зворник за
додјелу путничког возила ,Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У

О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ
Члан 1.
Преноси се право својине над основним средством
Административне службе општине Зворник, буџетском
кориснику „Професионална ватрогасна јединица“
Зворник и то :
-путничко возило марке : лада, година производње
2004, регистарски број : 572 Ј 933; број шасије :XТА
211 03 04 07 С2295 ; број мотора 211 20 99 70 35.
Члан 2.
Право својине на путничком аутомобилу из тачке 1. ове
Одлуке преноси се без ограничења и накнаде.
Члан 3.
Задужује се Одјељење за финансије да на основу ове
одлуке из књиговодства основних средстава искњижи
основно средство на којем се преноси право својине.
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Члан 4.
Задужује се Административна служба општине Зворник
да основно средство из тачке 1. ове Одлуке преда
„Професионалној ватрогасној јединици“Зворник.
Члан 5.
Овај одлука ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-106/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. алинеја 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 51. алинеја 5. Статута општине
Зворник („Службени гласник општине Зворник“, број
3/10. од 31. 3. 2010.), Начелник општине Зворник, дана
26. 05. 2011. године , д о н и о ј е

П Р А В И Л Н И К

О НАМЈЕНСКОЈ УПОТРЕБИ ПРИХОДА И ПРИЛИВА
КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ОПШТЕ
ТРАНСФЕРИСАНИХ СРЕДСТАВА
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се, употреба појединих
врста прихода, прилива и других видова финансирања
буџета општине Зворник.
Члан 2.
Приходи, приливи и други облици финансирања који
немају карактер опште трансферисаних средстава су:
722411 - Накнада за уређивање грађевинског
земљишта,
722412 - Накнада за коришћење грађевинског
земљишта,
722425 - Накнада за промјену намјене пољопривредног
земљишта,
722435 - Накнаде за коришћење шума и шумског
земљишта-средства за развој неразвијених дијелова
општине остварена продајом шумских сортимената,
722442 - Накнада за воду за пиће у јавном
водоснабдијевању
722443 - Накнада за воде за друге намјене и друге
случајеве намјене за људску употребу
722444 - Накнада за воду за наводњавање
722445 - Накнада за воде и минералне воде које се
користе за флаширање
722447 - Накнада за испуштање отпадних вода
722448 - Накнада од кориштења хидропотенцијала за
производњу електричне енергије,
722449 - Накнада за одводњавање (од правних лица и
грађана),
722467 – Средства за финансирање посебних мјера
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заштите од пожара,
729121 – Самодопринос на територији општине/града
810000 – Примици за нефинансијску имовину.
II – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
Приход остварен наплатом накнада за уређивање
грађевинског земљишта, једнократна рента-722411
користи се за финансирање издатака за израду
просторно планске документације на подручју општине,
а на основу Закона о градском грађевинском
земљишту.
План израде просторно планске документације усваја
Начелник општине на приједлог ресорног одјељења
АСО.
Члан 4.
Приход остварен наплатом накнада за коришћење
грађевинског земљишта-722412 користи се за
инфраструктурно
уређење
постојећих
и
новоприбављених парцела градског грађевинског
земљишта (пут, струја вода, канализација, средства
електронске комуникације), у циљу повећања његове
вриједности, односно повећања степена изграђености
градског грађевинског земљишта.
Употреба ових средстава прописана је Законом о
градском грађевинском земљишту.
План утрошка ових средства доноси Начелник општине
на приједлог ресорног одјељења АСО.
Члан 5.
Приход остварен на основу накнаде за промјену
намјене пољопривредног земљишта-722425 користи се
на основу израђеног усвојеног плана и програма од
стране Скупштине општине, а на приједлог Начелника
општине уз сагласност ресорног министарства, на
основу Закона о пољопривредном земљишту.
Средства од наплаћене накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта и закупнине за
пољопривредно земљиште у својини општине могу се
користити само за следеће намјене: за оспособљавање
и уређење других земљишта која су деградирана,
запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна,
за поправку и побољшање плодности земљишта, за
спровођење противерозионих мјера и за мелиорације
пољопривредног земљишта слабијег квалитета.
Члан 6.
Приход остварен на основу накнаде за коришћење
шума и шумског земљишта-средства за развој
неразвијених дијелова општине остварена продајом
шумских сортимената-722435 користи се за развој
неразвијених дијелова општине са којих потичу дрвни
сортименти.
Средства се користе на основу израђеног програма
јединица локалне самоуправе, а на основу прописа који
прописује надлежно министарство.
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Члан 7.
Средства остварена од водних накнада:
722442 - Накнада за воду за пиће у јавном
водоснабдијевању
722443 - Накнада за воде за друге намјене и друге
случајеве намјене за људску употребу
722444 - Накнада за воду за наводњавање
722445 - Накнада за воде и минералне воде које се
користе за флаширање
722447 - Накнада за испуштање отпадних вода
722448 - Накнада од кориштења хидропотенцијала за
производњу електричне енергије,
722449 - Накнада за одводњавање (од правних лица и
грађана),утрошиће се за припрему и израду
привремених планова за управљање водама на основу
посебне одлуке надлежног органа јединице локалне
самоуправе.
На основу посебне одлуке о усвојеним плановима за
управљање водама сагласност за употребу средства
даје надлежно министарство.
Планови и одлуке за управљање водама у принципу
треба да садржавају издатке за одржавање објеката у
власништву јединица локалне самоуправе, побољшање
техничких и материјалних капацитета корисника вода,
трошкове праћења стања вода за које је надлежна
јединица локалне самоуправе, те провођење
интервентних активности у циљу заштите вода из
надлежности јединица локалне самоуправе.

Утрошак ових средстава могуће је искључиво за
набавку нове финансијске и нефинансијске имовине
или повећање вриједности постојећа нефинансијске
имовине.
На приједлог Начелника општине одлуку о трошењу
примитака од нефинансијске имовине доноси
Скупштина општине.
III – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Зворник“.

Члан 8.
Приход остварен од средстава за финансирање
посебних мјера заштите од пожара-722467 користиће
се искључиво за реализацију пројеката техничког
опремања Професионалне ватрогасне јединице и
изградњу објеката које користи Професионална
ватрогасна јединица за своје активности и чување
ватрогасне опреме у складу са планом који усвоји
Скупштина општине на приједлог ватрогасне јединице.
Реализацију утрошка ових средстава прати
Инспекторат, а контролу утрошка средстава врши
надлежни орган или служба у чији дјелокруг спада
контрола и наплата пореза. Опрема и справе
набављени из ових средстава књиже се као основна
средства матичне ватрогасне јединице.

О МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ И ПРИСТУПУ ПОДАЦИМА
АГЕНЦИЈЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТА,
ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА БиХ, ТЕ
ЗАШТИТИ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ОРГАНА
Члан 1.
(Предмет Правилника)
Овим Правилником прописују се мјере заштите и
приступ запослених у Административној служби
општине Зворник (у даљем тексту: ОРГАН) подацима
који сходно Закону о Агенцији за идентификациона
документа,евиденцију и размјену података Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 56/08) у
име
изворних
органа
води
Агенција
за
идентификациона документа,евиденцију и размјену
података Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Агенција).
Ове мјере се односе и на заштиту других података
везаних за рад органа, а који се електронски обрађују.

Члан 9.
Средства остварена по основу самодоприноса на
територији
општине/града-729121
користе
се
искључиво за намјену за коју је и уведен самодопринос.
Праћење утрошка и реализације ових средстава врши
Одејељење за финансије АСО Зворник и о томе
извјештава уплатиоце самодоприноса.
Члан 10.
Примици за нефинансијску имовину-810000 остварују
се продајом нефинансијске имовине општине.
Ове примитке Одјељење за финансије посебно
евидентира и билансно исказује.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-020-12/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.04.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број:101/04, 42/05,
118/05), члана 23. тачке м) и н), те члана 17. тачке к) и
л) Правилника о садржају и начину вођења евиденција
(„Службени гласник БиХ“, број: 35/09), члана 13. став 1.
тачка л) и став 3. Правилника о начину приступања
евиденцијама и размјени података („Службени гласник
БиХ“, број: 35/09), Начелник општине доноси

ПРАВИЛНИК

Члан 2.
(Појмови)
Поједини појмови кориштени у овом Правилнику имају
слиједеће значење:
„Администратор“ је лице именовано испред органа
задужено за администрацију система путем кога се
достављају подаци у регистре које Агенција технички
одржава, те се врши приступ подацима и спровођење
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правила сигурности дефинисаних од стране Агенције,
другим законским и подзаконским прописима који
регулишу заштиту података,
„Корисник“ је физичко лице, запослено или ангажовано
код органа које извршава послове из надлежности
органа, а везано за рад Агенције и органа,
„База података Агенције“ – односи се на централну
евиденцију коју води Агенција у складу са Законом о
Агенцији, којој право СТАЛНОГ ПРИСТУПА има орган
по основу посебног споразума закљученог са агенцијом
или по основу другог прописа.
„База података органа“ – односи се на централну
евиденцију коју води орган у складу са Законом о
матичним књигама, и другим прописима,
„Радна станица“ – рачунар – компјутер,
Члан 3.
(Механизми за заштиту података)
Радне станице, мрежна опрема те сва додатна опрема
(принтери, скенери, читачи дигиталних картица и друго)
који се користе у процесу прикупљања, обраде, уноса,
употребе, примопредаје и преноса података из база
података које води Агенција морају садржавати:
механизам
за
сигурносно
пријављивање
администратора и корисника за рад,
механизам за онемогућавање неовлаштеног износа
података употребом преносних медија, комуникацијских
прикључака и прикључака за испис података,
механизам континуираног осигурања и заштите од
дјеловања рачунарских вируса и других штетних
програма,
механизме осигурања тајних података на радним
дисковима јединица, на медијима за похрану и у току
размјене истих података преносним путевима
употребом прописаних и провјерених криптолошких
метода како би се онемогућили сви облици
злоупотребе,
опрему која омогућава употребу медија за дигитално
потписивање уколико су створени технички услови,
друге
елементе
дефинисане
одговарајућим
Правилницима.
Члан 4.
(Обавезе и одговорности Администратора)
Орган, сходно Правилнику о начину приступа
евиденцијама и размјени података доставља СГТ
образац за администратора Агенцији, те овим чином
одређује Администратора. Уколико су створени
технички услови, онда орган доставом СГТ образца за
администратора доставља налог за израду медија за
дигитално потписивање образаца за администратора
доставља налог за израду медија за дигитално
потписивање сходно Правилима које дефинише
Агенција.
Администратор је задужен за спровођење:правила
сигурности дефинисаних од стране Агенције, другим
законским и подзаконским прописима који регулишу
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заштиту података на рачунарским јединицама, другој
рачунарској опреми, те на додатној опреми
(мониторима, писачима, скенерима и друго) који се
користе у процесу прикупљања, обраде, уноса,
употребе, примопредаје и преноса података из база
података Агенције и додјељивање лозинке и
корисничког имена Корисницима за приступ подацима
из база података Агенције, на основу добијеног
одобрења од стране овлаштеног руководиоца, а сходно
правима дефинисаним од стране Агенције примјена
система сигурности везано за кориштење медија за
дигитално потписивање у складу са Правилима које
дефинише Агенција
администрирање и успостава пуне сигурности мрежних
уређаја до приступне тачке коју дефинише Агенција у
складу са прописима
сопствене едукације и едукације корисника везано за
ИТ систем
води и ажурира евиденције корисника за право
приступа
Администратор је дужан да се у свом раду строго
придржава свих сигурносних мјера прописаних од
Агенције, те правила и процедура утврђених Законом о
заштити личних података (''Службени гласник БиХ'',
број: 49/06), Законом о заштити тајних података
(''Службени гласник БиХ'', број: 54/05 и 12/09), другим
законским и подзаконским актима који регулишу
заштиту података.
Орган је за администратора дужан покренути и
провести безбједносне провјере за приступ подацима
нивоа ПОВЈЕРЉИВО у складу са Законом о заштити
тајних података.
Члан 5.
(Право приступа)
Непосредни руководилац писаним путем доставља
налог за дефинисање права на систему за корисника
руководиоцу органа на образцу који се налази у
прилогу.
Уколико је захтјев из става 1. овог члана, руководилац
органа издаје одобрење за приступ подацима из
евиденција Агенције на посебном обрасцу бр. 2. који
чини саставни дио овог Правилника.
Администратор, на темељу издатог одобрења,
Кориснику додјељује лозинку и корисничко име за
приступ
евиденцијама
Агенције,
те
другим
евиденцијама-ако је примјењљиво. Лозинка се
додјељује у затвореној коверти, уз инструкцију како се
мијења иницијална лозинка. Могуће је дефинисати од
стране самог органа правила за лозинке, али
минимално се мора придржавати препорука из
Правилника о начину приступа евиденцијама и
размјени података
Уколико је за приступ евиденцијама предвиђено
кориштење медија за дигитално потписивање, онда се
доставља налог за израду дегиталне картице
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Након добијеног одобрења и додјеле лозинке и
корисничког имена, Корисник је одговоран за закониту
употребу лозинке и корисничког имена те је дужан,
приликом прегледања и обраде података у
евиденцијама Агенције, понашати се савјесно.
Корисник је обавезан на чување тајности лозинке и
корисничког имена од неовлаштеног приступа другим
особама. Корисник је обавезан једном мјесечно вршити
замјену дедјељене лозинке и корисничког имена.
Администратор ће укинути додјељену лозинку и
корисничко име без посебног образложења:
ако се утврди да Корисник неовлаштено употребљава
додјељену лозинку и корисничко име;
у случају промјене радно-правног статуса или других
околности које се односе на Корисника при чему више
за Корисника не постоји потреба за кориштење
података из базе података Агенције;
у случају престанка радног односа Корисника у
министарству
О активностима из претходног члана Администратор је
дужан писмено обавјестити руководиоца органа.
Члана 6.
(Безбједносне провјере)
Орган је дужан за све кориснике који приступају
евиденцијама Агенције, те достављају податке у
евиденцију
Агенције
дефинисати
процедуре
безбједносних провјера до нивоа повјерљиво, те
провести провјере и прибавити цертификате за
провјере у складу са Законом о заштити тајних
података.
Члан 7.
(Контрола примјене техничких елемената заштите)
Орган преузима интерне контроле о томе да ли се
придржавају и поштују техничке мјере заштите:
Вршење тестирања система сигурности,
Провјера хардверских елемената система,
Обавезно криптовања саобраћаја,
Провјеравати да ли се редовно мјењају лозинке, те да
ли се препуштају другим лицима.
Члан 8.
(Контрола примјене правне регулативе)
Орган предузима интерну контролу да би се утвдило да
ли се поштују и правила везана за заштиту података,
те правила везана за вођење управних поступака.
Члан 9.
(Правила обавезних едукација)
Обавезне
су
повремене
едукације
како
администратора, тако и самих корисника.
Обавезно је једном годишње тестирања корисника и
администратора.
Члан 10.
(Казнене одредбе)
У случају непоштовања овог Правилника примјењиваће
се Правилник о дисциплинској и материјалној
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одговорности
службеника
јединица
локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ рој:35/07).
Члан 11.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-020-11/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. став 1. алинеја
8. и члана 44. Статута општине Зворник, - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10),
Начелник општине Зворник, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-7/09 од 05.11.2009. године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-10/09 од
30.12.2009. године, Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-1/10 од
05.01.2010. године, Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-2/10 од
08.02.2010. године, Правилника о измјенама идопунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-3/10 од 04.03.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-4/10 од
17.08.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-5/10 од 01.10.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-6/10 од
28.10.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
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број:02-014-7/10 од 26.11.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-8/11 од
29.11.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-1/11 од 19.01.2011.године Правилника о
измјенама и допунамаПравилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-2/11 од
31.01.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-3/11 од 09.03.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-4/11 од
08.04.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-5/11 од 13.04.2011.године (у даљем тексту
Правилник) на страни 32. Правилника иза „тачке 9.“
додаје се нова тачка „број 10.“ која гласи '“Виши
стручни сарадник за остваривање права бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца“
Опис послова:
Прати прописе борачко-инвалидске заштите,
заприма захтјеве за утврђивање статуса борца, исте
комплетира и рјешава у првом степену,
Врши превођење рјешења којима се признаје статус и
врши категоризација борца по налогу Министарства
рада борачко-инвалидске заштите,
заприма захтјеве за остваривање права на борачки
додатак, исте комплетира и рјешава у првом степену,
заприма и обрађује жалбе на првостепена рјешења
донешена по захтјеву за признавања статуса борца,
разврставање у одговарајућу категорију, о признавању
права на борачки додатак и упућује другостепеном
органу на рјешавање,
подноси извјештај предпостављеном руководиоцу
сваких мјесец дана са прецизно наведеним радним
активностима које је обавио,
врши и друге послове из надлежности одјељења и
налога Начелника одјељења.
Број извршилаца:1 /један/
Сложеност: Стручно оперативни сложенији
Услови:ВШС економског смјера, девет мјесеци радног
искуства и положен стручни испит за рад у
административној служби.
Члан 2.
На страни 30. Правилника тачка 4. „ Стручни сарадник
обраде новчаних докумената и исплата по свим
основама у области борачко-инвалидске заштите““
текст иза ријечи „Број извршилаца“ мјења се и
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гласи:“Број извршилаца:2 /два/“.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеном гласнику општине Зворник”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-6/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. став 1. алинеја
8. и члана 44. Статута општине Зворник, - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10),
Начелник општине Зворник, д о н о с и

ПРАВИЛНИК

о измјени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-7/09 од 05.11.2009. године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-10/09 од
30.12.2009. године, Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-1/10 од
05.01.2010. године, Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-2/10 од
08.02.2010. године, Правилника о измјенама идопунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-3/10 од 04.03.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-4/10 од
17.08.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-5/10 од 01.10.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-6/10 од
28.10.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-7/10 од 26.11.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
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систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-8/11 од
29.11.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-1/11 од 19.01.2011.године Правилника о
измјенама и допунамаПравилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-2/11 од
31.01.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-3/11 од 09.03.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-4/11 од
08.04.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-5/11 од 13.04.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-6/11 од
12.05.2011.године, (у даљем тексту Правилник ) на
страни 65. Правилника у тачки 3.„Самостални стручни
сарадник за послове из области цивилне заштите“ у
тексту услови:“ ВСС, факултет техничког или
друштвеног смјера, једна година радног стажа, положен
стручни испит за рад у административној служби“,
мијења се и гласи:“ ВСС или ВШС, једна година радног
стажа, положен стручни испит за рад у
административној служби.
Члан 2.
На страни 6. Правилника у члану 11 „Одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности“
послије алинеје 30 додају се алинеје 31, 32 и 33:
послови Пословне зоне,
послови обезбјеђења пословне зоне
приближавање потенцијалних инвеститора и капитала у
Пословну зону
Члан 3.
На страни 42. Правилника додаје се тачка
10.„Самостални стручни сарадник у Пословној зони
Јадар“
Опис послова:
- координација рада пословне зоне и општине Зворник
- успостава развоја пословне зоне
- приближавање потенцијалних инвеститора и капитала
у пословној зони Јадар
- координација и комуникација унутар пословне зоне
- пружање консултативних услуга пословним субјектима
- обављање и других послова који служе остваривању
циља пословне зоне
-подноси извјештај о раду предпостављеном
руководиоцу сваких мјесец дана са прецизно
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наведеним радним активностима које је обавио
- обавља све послове по налогу предпостављеног и
Начелника општине
Број извршилаца: 1 /један/
Сложеност: студијско-аналитички најсложенији
Услови:ВСС,
економски
факултет,
факултет
друштвеног или техничког смјера, једна година радног
искуства,
положен
стручни испит за рад у
административниј служби.
Члан 4.
На страни 42. Правилника додаје се тачка 11.
„Руководилац портирнице у Пословној зони Јадар“
Опис послова:
- руководи портирницом,
- подноси извлештај о раду предпостављеном,
- врши контролу уласка и изласка радника пословне
зоне,
- врши контролу уласка и изласка и индентификацију
странака у Пословној зони,
- контролише уношење и изношење материјала,
опреме и других средстава,
- контролише одржавање кућног реда у кругу пословне
зоне и преузима одговарајуће мјере,
- води књигу примопредаје дужности и уноси сва
запажања и догађаје,
- обавља и друге послове по налогу предпостављеног,
- за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.
Број извршилаца: 1 /један/
Сложеност: једноставни
Услови:ССС, друштвеног или техничког смјера,1 /једна
/година радног искуства.
Члан 5.
На страни 42. Правилника додаје се тачка 12. „Портир у
пословној зони“
Опис послова:
-врши контролу уласка и изласка радника у пословниј
зони,
-врши контролу уласка и изласка и индентификацију
странака у пословној зони,
-контролише уношење и изношење материјала, опреме
и других средстава,
-контролише одржавање кућног реда у пословној зони и
преузима одговарајуће мјере,
-води књигу примопредаје дужности и уноси сва
запажања и догађаје,
-обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца,
-за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.
Број извршилаца: 2 /два/
Сложеност: једноставни
Услови:НК, или ССС једна година радног искуства
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеном гласнику општине Зворник”.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-7/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10)
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: “Накнадни радови на згради „Борачка“ у
Зворнику“, а радове ће извршити „Енергетик“, д.о.о.
Бања Лука, према тренутно важећим прописима и
стандардима, одмах по потписивању уговора о
извођењу радова и увођења Извођача радова у посао .
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-52/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
сепарисаног шута за санацију локалних путева на
подручју општине Зворник“ - преговарачки поступак без
објаве обавјештења, број:02-360-81/11, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник,
2. Милош Томић, члан,
3. Зоран Ерић, члан,
4. Срђан Деспић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
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II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-81/11 од 12.05.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 20.05.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-81/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Асфалтирање
Мајевичке улице и платоа испред џамије у Козлуку “ ,
број:02-360-82/11, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Милош Томић, члан,
Мирослав Радић, члан,
Срђан Деспић, члан,
Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-82/11 од 12.05.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 24.05.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
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објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-82/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Уређење
градске плаже у Зворнику“, број:02-360-83/11, у
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Зоран Ерић, члан,
Мирослав Радић, члан,
Срђан Деспић, члан,
Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-83/11 од 17.05.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 26.05.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-83/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38.став 1. алинеја 19. и члана 44.
Статута општине Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'' број:3/10), Начелник општине доноси

16. јун 2011.

РЈЕШЕЊЕ

о именовању комисије за технички пријем
изведених радова на ''Изградња спомен собе у МЗ
Липље'' који је финансиран кроз Фонд за повратак
Члан 1.
У комисију за технички пријем изведених радова на
''Изградња спомен собе у МЗ Липље'' који је
финансиран кроз Фонд за повратак, именује се;
1. Мехмедбеговић Мухамед грађ.техн.
предсједник
2. Милисав Ристановић грађ.техн.
члан
3. Миладин Томић дипл.инж.техн.
члан
Задатак комисије да изврши технички пријем изведених
радова по Уговору број:општина Зворник (02-360-90/10
од 13.12.2010.године), извођач Д.О.О.''ДУО ЛУЈИЋ''(
279/10 од 13.12.2010.године) и фонд за повратак БиХ
(01-50-5935/10 ОД 30.12.2010.године) и по завршеном
техничком пријему да направи извјештај.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-90/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник општине Зворник“број :101/04)
,члана 29.Одлуке о јавном водоводу и јавној
канализацији(„Службени гласник општине Зворник“број
2/07) и члана 38.Статута општине Зворник – пречишћен
текст
(„Службени гласник општине Зворник“
број:03/10), Начелник општине д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност А.Д. „Водовод и комуналије“Зворник
на Одлуку Надзорног одбора о утврђивању висине
накнаде за прикључак на јавну водоводну и
канализациону мрежу нових корисника број 763 од
28.03.2011.године.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-370-91/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 5. Одлуке о расписивању јавног
огласа-лицитације за давање у закуп јавних површина
(''Службени гласник Републике Српске '' број 11/09) и
члана 38. и 44.Статута општине Зворник - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник '' број 3/10) ,
Начелник општине Зворник д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању комисије за спровођење поступка
лицитације
Члан 1.
У комисију за спровођење усменог јавног надметања–
лицитације за продају градског грађевинског земљишта
у Зворнику (код Саборног храма) именују се :
1.Станковић Ненад , предсједник,
Симић Зорана , замјеник предсједника,
2.Томић Миладин , члан,
Милија Радовић, замјеник члана,
3.Савић Раде , члан
Мирослав Аћимовић , замјеник члана.
За записничара комисије се именује
Калдесић Невена.
Члан 2.
Задатак комисије је да у складу са Одлуком о
расписивању јавног конкурса за продају неизграђеног
градског грађевинског земљишта у Зворнику означеног
као кп.бр.663/2 кућиште и других проведе лицитацију
дана 17.6.2011.године , о чему је дужна да води
записник који ће доставити надлежном органу на даље
поступање.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-475-58/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 i 50/10) и члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 03/10) Начелник општине Зворник,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
“Уређење градске плаже у Зворнику“, а радове ће
извршити „Кесо-промет“ д.о.о., Тршић бб, Зворник,
према условима из понуде, број: 02-360-83-1/11, од

16. јун 2011.

26.05.2011. године, одмах по потписивању уговора о
извођењу радова.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-83/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Израда
Стратегије развоја општине Зворник од 2012. до 2017.
године“, број:02-360-87/11, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

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

II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-87/11 од 25.05.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 07.06.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-87/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 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: „Асфалтирање
пута у МЗ Тршић (Лот1, Лот2 и Лот3)“, број:02-36088/11, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Зоран Ерић, члан,
3. Ненад Станковић, члан,
4. Срђан Деспић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-88/11 од 27.05.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 06.06.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-88/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Асфалтирање
локалних путева у МЗ Дрињача-Лот1, МЗ Челопек-Лот2,

16. јун 2011.

МЗ Улице-Лот3 и МЗ Пилица-Лот4“, број:02-360-93/11, у
саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Зоран Ерић, члан,
3. Мирослав Радић, члан,
4. Срђан Деспић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-93/11 од 02.06.2011, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 14.06.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-93/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10), Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
I
Гимназији и ССШ „Петар Кочић“ Зворник одобравају се
средства у висини 300,00 КМ на име куповине
спортских реквизита и опреме , а као награда за
освојено друго мјесто у одбојци дјечаци
на
Републичком такмичењу , и прво мјесто –дјевојке на
Регионалном такмичењу.
II
Средства из тачке 1. овог закључка обезбедиће се са
позиције награде Вуковаца и такмичења ученика,
економси код 416100.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-107/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број :101/04,42/05 и
118/05),члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) Одлуке o усвајању Буџета општине Зворник
за 2010.годину („Службени гласник општине Зворник“
број :17/09),Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број : 02-022-4/11, а на
захтјев Панић Бранислава , Начелник општине
доноси

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Панић Браниславу ЈМБГ :0705972171771
– Зворник једнократна новчана помоћ у износу од
600,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
Давидовић (Јаков) Даница
Петровић (Неђо) Данијела
Петровић (Миленко) Миле
Петровић (Зоран) Милица
Поповић (Љубомир) Марко
Давидовић (Јаков) Недељко
Поповић (Југослав) Стефан
Петровић (Неђо) Небојша
Петровић (Горан) Радиша
Беатовић (Горан) Александра
Шијаковић (Илија) Радојка
Поповић (Југослав) Александра
Петровић (Горан) Славиша
Беатовић (Горан) Андријана
Зекић (Јован) Јована
Зекић (Јован) Ристо
УКУПНО
II
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбедиће се са
буџетске позиције 416100-Партиципација превоза
ученика.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

16. јун 2011.

IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-21/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број 3/10), Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК

о накнади трошкова превоза ученицима
I
Одобрава се накнада на име трошкова превоза
ученицима из МЗ Каменица који похађају основну
школу у Папраћи, за мјесеце фебруар и март
2011.године.
0909996189226
2501997189066
2601997183925
1507997189087
1011997773638
2201998773639
0504001184065
2304001184063
2803001184086
2103002189071
2301003189063
2210004184094
0606004189089
0606004184071

9 разред
8 разред
8 разред
8 разред
8 разред
6 разред
4 разред
4 разред
4 разред
4 разред
3 разред
2 разред
1 разред
1 разред
1 разред
1 разред

30,00КМ
30,00КМ
30,00КМ
30,00КМ
30,00КМ
30,00КМ
30,00КМ
30,00КМ
30,00КМ
30,00КМ
30,00КМ
30,00КМ
30,00КМ
30,00КМ
30,00КМ
30,00КМ
480,00КМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-85/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ , број :101/04 ,42/05 и 118/05)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“ број
:03/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину (Службени гласник општине Зворник“,
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број:17/09) Oдлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто дијете,број:02-022-4/11, а на захтјев
Новичић Миленко , Начелник општине д о н о с и

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

З А К Љ У Ч А К

I
Одобрава се Новичић Миленку ЈМБГ 1801979183980 –
Зворник – Китовнице једнократна новчана помоћ у
износу од 600,00 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: 08-414-22/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Одобравају се средства Јовић Обрену из Младеновца
(рођен у Кисељаку 1944.године) сликар и књижевника
са сталним мјестом пребивалишта Тозино воће 10,
намјенски за покривање трошкова издавања књиге ,у
износу од 500,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200 – грант за финансирање културних
манифестација.Средства исплатити на жиро рачун
аутора код Комерцијалне банке , експозитура
Младеновац број: 54740-Н3-1226630048.
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: 18-400-81/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства „Примера МЛ“ Бања Лука
(адреса: Скендера Куленовића 67, Бања Лука)
намјенски за покровитељство фестивала „ВИВА ВИВИА
музика“ који је одржан у Зворнику 19.03.2011.године.
Члан 2.
Средства у износу од 5.000,00 КМ обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.Средства уплатити на жиро
рачун код Нове банке број: 555-007-00209766-04.
Члан 3.
Средства у износу од 5.000,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 41200 – грант за
финансирање НВО и удружења грађана потрошачка
јединица 01190150.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-80/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009.године
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Лиздек Желимиру из Зворник ,са ЈМБ : 2010985174140,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-190/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине
Зворник
број
:02-020-2/09
од
15.06.2009.године ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.
Илић Мирославу из Ораовца са ЈМБ : 2703986180034 ,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-360/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине
Зворник
број
:02-020-2/09
од
15.06.2009.године ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Недић Дејану из Зворника са ЈМБ : 0310985170060 ,и
сталним мјестом пребивалишта Браће Југовића Б- 14
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са

16. јун 2011.

буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-400/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009.
године ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Стјепановић (Стеван) Милету из Пађина са ЈМБ :
0712973183958 , одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривања трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-437/11
Датум: 16.05.2011. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број :02-020-2/09 од 15.06.2009.
године , Начелник општине д о н о с и
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З А К Љ У Ч А К

Члан 1.
Јосић Вери из Доњег Шепка са ЈМБ : 1510967188907 ,
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-438/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број :02-020-2/09 од 15.06.2009.
године ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Томић Биљани из Зворника са ЈМБ : 1602989188902 ,
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

16. јун 2011.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-439/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број :02-020-2/09 од 15.06.2009.
године ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Огњановић Малини из Тршића са ЈМБ : 0910952188999
, одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-440/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број :101/04,42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“ број :03/10)
Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину („Службени гласник општине Зворник“ број
:17/09),Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће
и четврто рођено дијете, број :02-022-4/11, а на захтјев
Вучковић Оливере , Начелник општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Вучковић Оливери ЈМБГ :0608981175067
– Зворник једнократна новчана помоћ у износу од
600,00 КМ за треће рођено дијете-близанци.
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II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-23/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Члановима тима за управљање Пословном зоном
„Јадар“Зворник именованим Рјешењем Начелника
општине број :02-111-53/11 од 27.04.2011.године који по
Правилнику о коришћењу службених мобилних
телефона имају право на исто одобрава се коришћење
службеног мобилног телефона у неограниченом износу
почев од маја мјесеца до краја године.
Члан 2.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-53/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Горану Беровићу,ратном војном инвалиду из Каракаја,
ЈМБ :2212973171776, одобравају се средства у износу
од 200,00 КМ на име тешке материјалне ситуацијезадовољење основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6111200–средства за инвалиде,рањене и
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ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-69/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Зворничком театру
„Капиталина Ерић“ Зворник (адреса Трг Краља Петра
бб,Дом омладине Зворник) намјенски за покривање
трошкова наступа на Међународном фестивалу
омладинског позоришног стваралаштва “ДАДРАС“ у
Суботици.
Члан 2.
Средства у износ од 500,00 КМ обезбједиће се са
позиције 415200-грант за финансирање културних
манифестација.Средства уплатити на жиро рачун
удружења код Нове банке број :555-006-00492743-66.
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: 02-400-79/11
Датум: 18.05.2011. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) , и члана 4.Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Ложњаковић
Добринки
из
Зворника,ЈМБ
:1502960185705,одобравају се средства у износу од
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150,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износ од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве напозицију економски код 416100потошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-102/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Јови Балорди,ратном војном инвалиду из Каракаја ,ЈМБ
2001952171775,одобравају се средства у износу од
150,00 КМ на име тешке материјалне ситуацијезадовољење основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6111200–средства за инвалиде,рањене и
ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-405/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(„Службени гласник општине Зворник“ број :03/10) и
члана 46. Правилника о раду запослених у
Административној служби општине Зворник број:02014-4/09 од 26.05.2009.године , Начелник општине
доноси
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З А К Љ У Ч А К

Члан 1.
Тодоровић
Српку
из
Зворника,раднику
Административне службе општине Зворник одобрава
се исплата у износу од 150,00 КМ на име тешке
материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227-радницима АОС Зворник.
Члан 3.
За реализациу 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: 02-430-299/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број :101/04,42/05 и
118/05),члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2010.годину („Службени гласник општине Зворник“
број :17/09),Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број :02-022-4/11, а на
захтјев Куртума Миливоја , Начелник општине
доноси

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Куртума Миливоју ЈМБГ :0405974182394 –
Зворник – Шћемлија једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за социјално угрожену породицу
( петеро дијеце).
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-335/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 46. Правилника о раду запослених
у Административној служби општине Зворник број: 02014-4/09 од 26.05.2009. године, Начелник општине
доноси

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Ребић Раденку из Зворника,раднику Административне
службе Oпштине Зворник одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име тешке материјалне ситуације
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АОС Зворник.
Члан 3.
За реализациу 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: 02-430-397/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Божић Новки ППБ из Зворника, одобравају се новчана
средства у износу од 200,00 КМ на име тешке
материјалне ситуације-задовољење основних животних
потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6111200-средства за инвалиде ,рањене и
ППБ.
Члан 3.
За реализациу 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: 02-430-422/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/05) члана 38. и 44. Статута општине
Зворник
- пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“ број :03/10) Одлуке о усвајању
Буџета општине Зворник за 2010. годину („Службени
гласник општине Зворник“, број: 17/09), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете,број: 02-022-4/11,а на захтјев Михајловић
Мирослава ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава
се
Михајловић
Мирославу
ЈМБГ
1503983183919 – Зворник – Економија бб једнократна
новчана помоћ у износу од 600,00 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: 08-414-24/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и члана 44.Статута општине
Зворник („Службени гласник општине Зворник“ број :
3/10 ), и члана 18. Правилника о организацији и
систематизацији
радних
мјеста
Општинске
административне службе Зворник , Начелник општине
Зворник д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се накнада за рад Првостепене стамбене
комисије Одјељења за борачко - инвалидиску заштиту
Административне службе општине Зворник именоване
Рјешењем Начелника општине број : 02-111-48/07 од
06.07.2007 и то :
Стевановић Слободан,члан комисије --------- 930,00 (КМ)
,жиро рачун број: 562-100-80149946-27 код развојне
банке.
Станојевић Бошко,члан комисије ...- 930,00(КМ),
жиро рачун број: 562-009-80613201-75 код развојне
банке.
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Горе наведена лица су била ангажована 31 радних
дана у 2009.години,закључно са јулом 2010.године.
II
Одобрена средства исплатиће се са позиције 416100 –
текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ.
III
Реализацију овог закључка извршиће Одсјек за буџет
Општинске административне службе.
IV
Овај закључак
објавити у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-372-40/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.а у вези са чланом 72. став
3.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Феријалном савезу Републике
Српске (адреса: Мајке Југовића 1, 78000 Бања
Лука)намјенски за реализацију пројекта „Камп
пријатељства 2011“ који се реализује с циљем
промоције мобилности младих,размјену искустава
младих и промоцију туристичких потенцијала
Републике Српске.
Члан 2.
Средства у износу од 3.000,00 КМ обезбједиће се са
позиције 415200 – средства за НВО и удружења
грађана.Средства уплатити на жиро рачун удружења
код НЛБ Развојне банке број: 562-099-80934372-18, ЈИБ
4403212680003.
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: 02-400-84/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

16. јун 2011.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009.
године ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Куљанин Рефији из Дивича са ЈМБ : 2603953188892 ,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-447/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број :02-020-2/09 од 15.06.2009.
године ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Цвјетиновић Вукани из Зворника ,ЈМБ : 1205952188954,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
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објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-9/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број :101/04,42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“ број :03/10)
Одлуке o усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину („Службени гласник општине Зворник“
број:17/09),Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број :02-022-4/11, а на
захтјев Салиховић Михнада , Начелник општине
доноси

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Салиховић Михнаду ЈМБГ :0601978183895
– Зворник – Крижевићи једнократна новчана помоћ у
износу од 600,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализациу 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: 08-414-25/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број :02-020-2/09 од 15.06.2009.
године ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Вуковић Милану из Дрињаче ,ЈМБ : 1003950183899,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.

16. јун 2011.

Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-72/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у везу са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број :101/04, 42/5 и 118/05) и на
основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10),Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

о финансирању удружења грађана
Члан 1.
Одобравају се средства Туристичкој организацији
општине Зворник у износу од 3.000,00 КМ намјенски за
организацију спортске манифестације „Џипијада 2011“
која се одржава у склопу државног првенства.
Члан 2
Средства у износу од 2.000,00 КМ обезбједиће се са
позиције 415200 – средства за НВО и удружења.
Средства уплатити на жиро рачун Туристичке
организације општине Зворник у НЛБ Развојној банци
број: 562-009-80645993-57.
Туристичка организација општине Зворник је обавезна
након реализације пројекта поднијети детаљан
наративни и финансијски извјештај Одјељењу за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности.
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: 02-400-86/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број :101/04,42/05 и 118/05), члана 38. и 44. Статута
општине Зворник - пречишћен текст („Службени
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гласник општине Зворник“
општине д о н о с и

број:03/10),

Начелник

З А К Љ У Ч А К

о исплати средстава ОО СУБНОР Зворник
I
Одобрава се исплата новчаних средстава ОО СУБНОР
Зворник у износу од 500,00 КМ на име финансирања
редовних активности у 2011.години.
II
Средства из члана 1 овог Закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 415200 – Грант за ОО СУБНОР
Зворник.Средства ће се исплатити готовински на
благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-87/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009.
године , Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Ерић Благоју из Челопека, ЈМБ : 2811990773616 ,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-185/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

16. јун 2011.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009
године, Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Гајић Милану из Зворника, одобравају се средства у
износу од 200,00 КМ на име тешке материјалне
ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-223/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Нижић Марији из Зворника са ЈМБ : 1812946177189 и
сталним мјестом пребивалишта Светог Саве 48 ,
одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 100,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-230/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Тодоровић
Радиславки
из
Шћемлије,
ЈМБ:
2106958184069, одобравају се средства у износу од
150,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-279/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009
године, Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Окиљ Младенки из Брањева ,ЈМБ : 2803967177175,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.

16. јун 2011.

Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-280/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Марковић Славку из Горње Пилице ,ЈМБ :
0110939183930, одобравају се средства у износу од
150,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-81/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Косановић Весни,ППБ из Зворника,одобравају се
новчана средства у износу од 200,00 КМ на име тешке
материјалне ситуације – задовољење основних
животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
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6111200 – средства за инвалиде,рањене и ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-320/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Иконић Виолети из Челопека ,ЈМБ: 0206974197178,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-345/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број :02-020-2/09 од

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Бошњаковић Горану ,ЈМБ : 1703971183939, одобравају
се средства у износу од 200,00 КМ на име тешке
материјалне ситуације.

16. јун 2011.

Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-448/11
Датум: 24.05.2011. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Стевановић Недељку из Тршића,ЈМБ: 2106958184069,
одобравају се средства у износу од 100,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3
Средства у износу од 100,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-354/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и

24

Број 6

Службени гласник општине Зворник

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.
Стевановић Илинки из Каракаја – Фагум б.б. ,ЈМБ :
3010982188896, одобравају се средства у износу од
300,00 КМ на име трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-377/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009
године, Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Новичић Трифку из Китовница, одобравају се средства
у износу од 150,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-382/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета

16. јун 2011.

општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009.
године , Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Митровић Јадранки из Зворник, ЈМБ : 2805968176779 ,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-387/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Ђукановић Драгиши из Д.Локања,ЈМБ: 0102974183932,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-421/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Спасојевић Ковиљки из Зворника ,ЈМБ :
1605943188893, одобравају се средства у износу од
100,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.

16. јун 2011.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-432/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-424/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Хоџић Мексиди из Зворника ,ЈМБ : 2511964789314,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења дијетета.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-433/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Радош Јањи из Зворника,ЈМБ: 1601966178520,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10),Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Симић Љубиши РВИ из Ораовца са ЈМБ:
2406972183958 одобрава се исплата у износу од 150,00
КМ на име једнократне новчане помоћи за покривања
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – средства за инвалиде, рањене и
ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
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објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-169/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“ број :03/10)
Одлуке o усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину („Службени гласник општине Зворник“
број:17/09),Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број :02-022-4/11, а на
захтјев Стјепановић Драгана , Начелник општине
доноси

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава
се
Стјепановић
Драгану
ЈМБГ
:1907966183895 – Зворник – Пађине једнократна
новчана помоћ у износу од 600,00 КМ за четврто
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: 08-414-26/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10), Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Туристичкој организацији
општине Зворник у износу од 3.000,00 КМ намјенски за
организацију спортске манифестације „Џипијада 2011“
која се одржава у склопу државног првенства.
Члан 2.
Средства у износу од 3.000,00 КМ обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.

16. јун 2011.

Члан 3.
Средства у износу од 3.000,00 КМ обезбједиће се са
позиције 415200 – средства за НВО и удружења.
Средства уплатити на жиро рачун Туристичке
организације општине Зворник у НЛБ Развојној банци
број: 562-009-80645993-57.
Туристичка организација општине Зворник је обавезна
након реализације пројекта поднијети детаљан
наративни и финансијски извјештај Одјељењу за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
Ступањем овог закључка поништава се закључак
број:02-400-86/11 од 25.05.2011.године.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-91/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 46. Правилника о раду запослених
у Административној служби општине Зворник број:02014-4/09 од 26.05.2009. године, Начелник општине
доноси

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Максимовић
Мирјани
из
Зворника,
раднику
Административне службе Општине Зворник одобрава
се исплата у износу од 400,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за трошкове 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: 02-430-454/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10),Начелник општине д о н о с и

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10), Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.
Јовић Неђи, ППБ из Зворника одобравају се новчана
средства у износу од 200,00 КМ на име трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6111200 – средства за инвалиде,рањене и
ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-458/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Одобравају се средства ЈУ Дом омладине Зворник
намјенски за покривање трошкова организације
„Свечане академије поводом Дана општине
Зворник“који је одржан 21.05.2011.године.
Члан 2.
Средства у износу од 1.500,00 обезбједиће се са
позиције 412900 – средства за организацију
пријема,манифестација и обиљежавање значајних
датума.
Средства уплатити на жиро рачун ЈУ Дом омладине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Симанић Јосипу из Роћевића,ЈМБ :0310946183902,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за трошкове лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-463/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-93/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Хајдуковић
Милутину
из
Шћемлије,
ЈМБ
:0303965183895, одобравају се средства у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
трошкове лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

28

Број 6

Службени гласник општине Зворник

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-449/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Јеремић Милу из Каракаја, ЈМБ : 1107991183909,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ, на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-467/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Милошевић Вељку из Доње Каменице, ЈМБ :
0709980183911, одобравају се средства у износу од
150,00 КМ, на име једнократне новчане помоћи за
трошковима лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са

16. јун 2011.

буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-468/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Глишић Василију из Челопека, ЈМБ : 2408938171773,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ, на име
једнократне новчане помоћи за трошковима лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-469/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у везу са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број :101/04, 42/5 и 118/05) и члана
38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“ број:03/10),
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

о исплати средстава ЈУ Дом омладине Зворник
I
Одобрава се исплата новчаних средстава ЈУ Дом
омладине Зворник у висини 3.000,00 КМ на име
финансирања редовних активности у 2010.години.
II
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Средства из члана 1 овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције 414100 – Субвенција за Дом
омладине.

Средства уплатити
организације.

16. јун 2011.
на

жиро

рачун

Борачке

III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

Члан 3.
Средства у износу од 650,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 415200- средства за НВО
и удружења.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-95/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-97/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) ,Начелник општине д о н о с и

На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/05) члана 38. и 44. Статута општине
Зворник
- пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“ број :03/10) Одлуке о усвајању
Буџета општине Зворник за 2010. годину („Службени
гласник општине Зворник“, број: 17/09), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете,број:02-022-4/11,а на захтјев Омеровић Мирсада,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства МЗ Козлук намјенски за
покривање трошкова организације спортских дружења
младих.
Члан 2.
Средства у износу од 600,00 КМ обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Средства исплатити представнику савјета МЗ Козлук.
Члан 3.
Средства у износу од 600,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 415200- средства за НВО
и удружења.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-96/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Борачкој организацији општине
Зворник
намјенски
за
покривање
трошкова
организације манифестација у мају и јуну мјесецу.
Члан 2.
Средства у износу од 650,00 КМ обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Омеровић Мирсаду ЈМБГ 2209982183905
– Зворник – Клиса једнократна новчана помоћ у износу
од 600,00 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: 08-414-27/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/05) члана 38. и 44. Статута општине
Зворник
- пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“ број :03/10) Одлуке о усвајању
Буџета општине Зворник за 2010. годину („Службени
гласник општине Зворник“, број: 17/09), Одлуке о
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коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете,број: 02-022-4/11,а на захтјев Мијић Јованке,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Мијић Јованки ЈМБГ 2203986185033 –
Зворник – Малешић једнократна новчана помоћ у
износу од 600,00 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: 08-414-28/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Хаџиавдић Индири из Дивича са ЈМБ : 0102978188890 ,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-292/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

16. јун 2011.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Зулић Сеаду из Зворника са ЈМБ : 2207967774120 и
сталним мјестом пребивалишта Ослобођења 5,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-293/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број:03/10) и Програма коришћења буџетских средстава
за унапређење пољопривредне производње у општини
Зворник за 2011, Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се Сандић Стеви из Шетића , ЈМБ:
1812950183916,једнократна новчана помоћ на име
учешћа у санацији штете настале угинућем стоке, у
висини од 300,00 КМ (тристотинеконвертибилних
марака).
Члан 2.
Исплата ће се извршити на благајни општине.
Исплата се врши на терет субвенција за развој
пољопривреде,економски код – 414100.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-293/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Рикић Зорици, ЈМБГ: 1711953178521 из Зворника,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва
Члан 3.
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије Административне службе општине
Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-475/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Тодоровић Миладину из Тршића са ЈМБ :
0101961183929, одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривања трошкова лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка

16. јун 2011.

јединица 01190140.

Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-418/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10), Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.
Одобравају се средства Мултимедијалном центру
младих Зворник намјенски за реализацију пројекта
„Одлазак младих на студијско путовање у Бања Луку“.
Члан 2.
Средства у износу од 900,00 КМ обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.Средства исплатити на
благајни представнику удружења.
Члан 3.
Средства у износу од 900,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 415200
грант за
финансирање НВО и удружења грађана потрошачка
јединица 01190150.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-98/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10), Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Српској Православној Црквеној
општини Челопек намјенски за изградњу
Светосавског дома у Церу у износу од 1.500,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбедиће се са
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позиције 415200 – грант СПЦ Зворник.Средства
уплатити на жиро рачун СПЦ Челопек код Балкан
инвенстмент банке број : 56850319000099-15.
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: 02-400-88/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Ашћерић Зорици из Зворника, ЈМБ : 1909984188899,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ, на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-441/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

16. јун 2011.

одобравају се средства у износу од 200,00 КМ, на име
једнократне новчане помоћи за лијечење.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-425/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.а у вези са чланом 72. став
3.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“ број:03/10),
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се исплата новчаних средстава Удружењу
инвалида рада општине Зворник у висини 2.000,00 КМ
на име једнократне помоћи за дијализне болеснике.(40
x 50 KM).
II
Средства из члана 1.овог закључка обезбједиће се са
средстава буџетске резерве.
III
Средства из тачке 1. Овог закључка се реалоцирају са
буџетске резерве на позицију 415200 – грант за
удружење инвалида рада Зворник потрошачка јединица
0119150.
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије.
Удружење ће записник о појединачом пријему
средстава доставити општини.
IV
Средства ће се уплатити на жиро рачун Удружења код
НЛБ Развојна банка Зворник , број : 562-009-8067350762.
V
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

Члан 1.
Станишић Загорки из Зворника, ЈМБ : 1205951187393,
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-109/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/05) члана 38. и 44. Статута општине
Зворник -пречишћен текст („Службени гласник општине
Зворник“ број:03/10) Одлуке о усвајању Буџета општине
Зворник за 2010. годину („Службени гласник општине
Зворник“, број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете,број: 02-0224/11, а на захтјев Мустафић Адмира ,Начелник општине
доноси

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Мустафић Адмиру ЈМБГ 0705977183891 –
Зворник – Г. Шепак једнократна новчана помоћ у
износу од 600,00 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: 08-414-29/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став
3.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број : 101/04, 42/05 и 118/05), на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и Споразума о сарадњи Мозаик фондације
и Општине Зворник на развој и подршци Омладинској
банци Зворник број : 02-440-1/09 од 17.03.2009.године,
,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Омладинској банци Зворник на
име подршке реализацији одобрених пројеката на
подручју општине Зворник.

16. јун 2011.

позиције 415200 – капитални грантови,средства за
суфинансирање
заједничких
пројеката.Средства
уплатити на жиро рачун МОЗАИК фондације за развој
заједница – канцеларија у Бања Луци код Рајфајзен
банке број : 161-000-00363202-06, ЈИБ : 4200262940024
и адреса Јована Дучића 100, 78000 Бања Лука .
Члан 3.
За реализациу 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: 02-400-103/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009
године, Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Илић (Иво) Слободану из Ораховца , ЈМБ:
1106989183946, одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-420/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 2.
Средства у износу од 6.150,00 КМ обезбједиће се са

34

Број 6

Службени гласник општине Зворник

На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/05) члана 38. и 44. Статута општине
Зворник
- пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“ број :03/10) Одлуке о усвајању
Буџета општине Зворник за 2010. годину („Службени
гласник општине Зворник“, број: 17/09), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете,број: 02-022-4/11, а на захтјев Јокић Стојанке,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Јокић Стојанки ЈМБГ 1804966176798 –
Зворник – Дрињача једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за социјално угрожену породицу
(четверо дјеце).
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: 08-430-362/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Илић Ђорђи из Зворника са сталним мјестом
пребивалишта Шћемлија 49 , одобрава се исплата у
износу од 300,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривања трошкова санирање клизишта.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

16. јун 2011.

Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-434/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Пајић Даници из Зворника ,ЈМБ: 0404954189248 и
сталним мјестом пребивалишта Вука Караџића 12,
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-455/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Миличић (Стево) Среди из Ораховца ,ЈМБ:
2306970183891, одобрава се исплата у износу од
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150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-456/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/05) члана 38. и 44. Статута општине
Зворник
- пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“ број :03/10) Одлуке о усвајању
Буџета општине Зворник за 2010. годину („Службени
гласник општине Зворник“, број: 17/09), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете,број: 02-022-4/11,а на захтјев Савић Бранислава,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Савић Браниславу ЈМБГ 0711963182213
– Зворник – Челопек једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за социјално угрожену породицу.
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: 08-430-480/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

16. јун 2011.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број:03/10) и Програма коришћења буџетских средстава
за унапређење пољопривредне производње у општини
Зворник за 2011.годину ,Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Нукић (Бајро) Шахману из Доње Каменице
ЈМБГ 2710969183972, једнократна новчана помоћ на
име учешћа у санацији штете која је узрокована
нападом паса луталица на стадо оваца у висини од
200,00 КМ (двијестотинеконвертибилнихмарака) .
II
Исплата ће се извршити на благајни општине.
Исплата се врши на терет субвенција за развој
пољопривреде,економски код 414100.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-483/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) , Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Илић Радојки из Трновице, одобрава се исплата у
износу од 500,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривања трошкова санирање клизишта.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 500,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
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Број 6

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-497/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/05) члана 38. и 44. Статута општине
Зворник
- пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“ број :03/10) Одлуке о усвајању
Буџета општине Зворник за 2010. годину („Службени
гласник општине Зворник“, број: 17/09), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете,број: 02-022-4/11,а на захтјев Пушкић Оливера ,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Пушкић Оливеру ЈМБГ 2302980173988 –
Зворник – Брањево једнократна новчана помоћ у
износу од 600,00 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: 08-414-30/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/05) члана 38. и 44. Статута општине
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ШКОЛА
Иван Голубовић
Биљана Лазић
Сања Филиповић
Милош Ивановић
Јована Ковачевић
Милица Мијатовић
Милица Радић
Бојана Рајковић
Милан Жугић
Александра Митровић
Сања Петровић

ВУКОВЦИ
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија

16. јун 2011.

Зворник
- пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“ број:03/10) Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2010. годину („Службени гласник
општине Зворник“, број:17/09), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,број:
02-022-4/11,а на захтјев Мехмедовић Рифета ,Начелник
општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Мехмедовић Рифету ЈМБГ 1407974183990
– Зворник – Д. Каменица једнократна новчана помоћ у
износу од 600,00 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: 08-414-31/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине
Зворник'', број 3/10), Начелник општине доноси

З А К Љ У Ч А К

о исплати награда ученицима средњих школа
I
Одобравају се среедства на име новчаних награда
ученицима завршних разреда средњих школа,
добитницима ''Вукове награде'' и ученицима који су
освојили награде на регионалним и републичким
такмичењима, у укупном износу 4900КМ, а то
поименично какао следи:
Освојена награда
Уч.генерације (вуковац)
Вуковац
Вуковац
Вуковац
Вуковац
Вуковац
Вуковац
Вуковац
Вуковац
Вуковац
Вуковац

напомена

Износ (КМ)

300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

Валентина Влачић
Снежана Максимовић
Радмила ракић
Александра Шабић
Анђелка Спасојевић
Бојана Видовић
Валентина Милић
Данијела Лукић
Славко Ивановић

Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Економска
Економска
Економска
Економска
Други/ Гимн.

21
22
23
24
25

Стојана Драгутиновоић
Ђурђина Михајловић
Милош Јанковић
Миленко Маџаеревић
Горан Драгић
Укупно Б
Свеукупно А+Б

Други/1 Гимн.
Први/5 Гимн
4/ел
ТШЦ
3/с
ТШЦ
3 степен ТШЦ

II
Средства из овог закључка исплатиће се на терет
буџетске позиције 416100, награде Вуковаца и школска
такмичења.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у ''Сл. гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-101/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ШКОЛА
Зоран Лазић
Чедомир Ристић
Милан Гаћиновић
Ивана Максимовић
Исидора Матић
Јелена Поповић
Душан Гајић
Милица васић
Наташа Глигоревић
Сњежана Михајловић
Сулејман Мухамедбеговић
Дајана Милошевић
Хрустановић Муриз
Миљана Вукашиновић
Јулија Радић
Срђан Бошковић
Марија Гајић

мјесто
Зворник
Зворник
Зворник
Зворник
Зворник
Зворник
Зворник
Зворник
Зворник
Челопек
Челопек
Челопек
Челопек
Козлук
Козлук
Козлук
Роћевић

Вуковац
Вуковац
Вуковац
Вуковац
Вуковац
Вуковац
Вуковац
Вуковац
1 мјесто физика РЕП
2.мјесто математика РЕП
2. мјесто кугла РЕП
1.Мјесто 800м РЕГ
Уч.генерације
3.мј а.механичар РЕП
Уч. генерације

16. јун 2011.
200
200
200
200
200
200
200
200
300

Републ.
Републ.
Републ.
Регион.

100
100
200
100
200
1000
4900

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине
Зворник'', број 3/10), Начелник општине доноси

З А К Љ У Ч А К

о исплати награда ученицима основних школа
I
Одобравају се средства на име новчаних награда
ученицима завршних разреда основних школа,
добитницима ''Вукове награде'' и ученицима који су
освојили награде на регионалним и републичким
такмичењима, у укупном износу 2850КМ, а то
поименично како следи:

''Вуковац'' ОШ
ОШ Свети Сава
ОШ Свети Сава
ОШ Свети Сава
ОШ Свети Сава
ОШ Свети Сава
ОШ Свети Сава
ОШ Свети Сава
ОШ Свети Сава
ОШ Свети Сава
ОШ Д. Максимовић
ОШ Д. Максимовић
ОШ Д. Максимовић
ОШ Д. Максимовић
ОШ Петар Кочић
ОШ Петар Кочић
ОШ Петар Кочић
ОШ Вук Караџић

напомена

Уч.генер.

Уч.генер
Уч.генер
Уч. генер

Износ(КМ)
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
200
100
150
150
100
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Број 6
18
19
20
21
22
23

Сара Јовић
Ана Ђокић
Слађана Богићевић
Милош Обреновић
Милан Гаћиновић
Наташа Глигоревић

Роћевић
Пилица
Дрињача
9/1 Зворник
9/3 Зворник
9/4Зворник

24
25
26

Марија Томић
Јована Бечановић
Владан Симић
Свеукупно

8/6 Зворник
8/6 Зворник
8р Козлук

II
Средства из овог закључка исплатиће се на терет
буџетске позиције 416100, награде Вуковаца и школска
такмичења.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у ''Сл. гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-102/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4.Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Видаковић Слађани
из Зворника, раднику
Административне службе Oпштине Зворник одобрава
се исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање дијела трошкова
школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 411200- помоћ радницима АОС Зворник.
Члан 3.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

16. јун 2011.

ОШ Вук Караџић
ОШ Никола Тесла
ОШ Јован Цвијић
Регион.1мј.енглески
Регион. 1.мј.информат
1.мј атлетика регион.
1.Мј. Васкршњи крос рег
2.мј атлетика -републ
1.мј атлатика регион.
3 мј.Рецитатори Републ.
1.мј.атлетика регион

100
100
100
100
100
200
50
50
50
2850

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-430/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Перић Јоки из Пилице са ЈМБ : 1412980778649,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-443/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Хаџић Абдулаху из Кула Града са ЈМБ :
0505963183938, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривања трошкова лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-473/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Бабић Јовици из Пилице са ЈМБ : 2911973182226,
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
школовања дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.

16. јун 2011.

Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-477/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Милошевић(Предраг)Ивани из Челопека са ЈМБ :
1603990778612, одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривања трошкова школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-489/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и
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З А К Љ У Ч А К

Члан 1.
Хусејновић Расиму из Самара 12980778649, одобрава
се исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-502/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/05) члана 38. и 44. Статута општине
Зворник
- пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“ број:03/10) Одлуке о усвајању буџета
општине Зворник за 2010. годину („Службени гласник
општине Зворник“, број:17/09), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-4/11,а на захтјев Стевановић Зорице,
Начелник општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Стевановић Зорици ЈМБГ 1507969188911
– Зворник - Шетићи једнократна новчана помоћ у
износу од 400,00 КМ за социјално угрожену породицу
(четворо дјеце и на име трошкова лијечења.).
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“.

16. јун 2011.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-111/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број:101/04,42/05 и 118/05),члана 38. и 44. Статута
општине Зворник -пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“ број:03/10), Начелник општине
доноси

З А К Љ У Ч А К

о исплати средстава ОО СУБНОР Зворник
I
Одобрава се исплата новчаних средстава ОО СУБНОР
Зворник у износу од 500,00 КМ на име финансирања
редовних активности у 2011.години.
II
Средства из члана 1 овог Закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 415200 – Грант за ОО СУБНОР
Зворник.Средства ће се исплатити готовински на
благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-87/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број:03/10) и Програма коришћења буџетских средстава
за унапређење пољопривредне производње у општини
Зворник за 2011.годину , Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
I
Одобравају се Стевановић (Цвијетин) Зорици из
Шетића ,ЈМБГ:1507969188911 једнократна новчана
помоћ у висини 200,00 КМ,на име учешћа у санацији
штете у пољопривреди узроковане угинућем једног
телета.
II
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције субвенције за развој пољопривреде,
економски код 414100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
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III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-272/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Коковић Рајки из Улица
ЈМБ : 2308958176513,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације – лијечење дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-504/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број :03/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчани помоћи из буџета
општине Зворник број:02-020-2/09 од 15.06.2009године,
Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Радовић Стани из Грбаваца са ЈМБ : 2509953188896,

16. јун 2011.

одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализациу овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-506/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2011. годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/10), Начелник општине
доноси

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120- Кабинет начелника општине, са позиције:
415200-Грант за презентацију града Зворника на
позицију:
415200- Грант за финансирање спортских организација,
у износу 20.000,00 КМ за потрошачку јединицу
01190150 – Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности.
Реалокација је потребна да би се могли финансирати
увећани трошкови лигашког такмичења Премијер лиге
БиХ трошкови превоза, уговора, чланарине, суђења и
слично) Фудбалског клуба „Дрина“ Зворник.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-55/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2011. годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/10), Начелник општине
доноси

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120- Кабинет начелника општине, са позиције:
415200-Грант за презентацију града Зворника на
позицију:
415200- Грант за финансирање спортских организација,
у износу 5.000,00 КМ за потрошачку јединицу 01190150
– Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности.
Реалокација је потребна да би се могли финансирати
увећани трошкови лигашког такмичења Премијер лиге
БиХ трошкови превоза, уговора, чланарине, суђења и
слично) Фудбалског клуба „Дрина“ Зворник.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-58/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2011. годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/10), Начелник општине
доноси

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120- Кабинет начелника општине, са позиције:
415200-Грант за презентацију града Зворника на
позицију:
415200- Грант за финансирање спортских организација,
у износу 2.000,00 КМ за потрошачку јединицу 01190150
– Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности.
Реалокација је потребна да би се могли финансирати
увећани трошкови лигашког такмичења Премијер лиге
БиХ трошкови превоза, уговора, чланарине, суђења и
слично) Фудбалског клуба „Дрина“ Зворник.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а

16. јун 2011.

објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-60/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2011. годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/10), Начелник општине
доноси

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190140-Одјељење за финансије, са позиције:
621900-Издаци за отплату осталих дугова из ранијег
периода, на позицију:
415200-Издаци по основу улагања у развој-стратегија
развоја, у износу 10.000,00 КМ, за потрошачку јединицу
01190150-Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности.
Реалокација је потребна да би се финансирала израда
стратегије развоја Општине Зворник за период 20122017. година.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-63/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2011. годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/10), Начелник општине
доноси

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120-Кабинет Начелника општине, са позиције:
415200-Грант за презентацију града Зворника, на
позицију:
415200-Грант за финансирање спортских организација,
у износу 1.000,00 КМ, за потрошачку јединицу
01190150-Одјељење за привреду, пољопривреду и
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друштвене дјелатности.
Реалокација је потребна да би се могли финансирати
увећани трошкови лигашког такмичења Премијер лиге
БиХ (трошкови превоза, уговора, чланарине, суђења и
слично) Фудбалског клуба "Дрина" Зворник.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-64/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2011. годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/10), Начелник општине
доноси

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120- Кабинет начелника општине, са позиције:
415200-Грант за презентацију града Зворника на
позицију:
415200- Грант за финансирање спортских организација,
у износу 7.500,00 КМ за потрошачку јединицу 01190150
– Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности.
Реалокација је потребна да би се могли финансирати
увећани трошкови лигашког такмичења Премијер лиге
БиХ трошкови превоза, уговора, чланарине, суђења и
слично) Фудбалског клуба „Дрина“ Зворник.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а

16. јун 2011.

објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-77/11
Датум: 14.06.2011. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
08150062- Технички школски центар са позиције:
412200-Расходи по основу утрошка енергије, на
позицију:
511300-Издаци за набавку постројења и опреме, у
износу 10.000,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се извршила набавка
опреме (материјал везан искључиво за ученике и
рачунари за кабинете).
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-62/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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Број 6

Службени гласник општине Зворник

16. јун 2011.

САДРЖАЈ

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Одлука о одобравању новчаних средстава за такмичења ученика основних школа
2. Одлука о давању у закуп земљишта и објеката у Пословној зони „Јадар“ Зворник
3. Одлука о давању на кориштење објекта у Пословној зони „Јадар“ Зворник
4. Одлука о преносу права својине
Правилник о намјенској употреби прихода и прилива који немају карактер опште
5. трансферисаних средстава
Правилник о мјерама заштите и приступу подацима Агенције за идентификациона документа, евиденцију
6.
и размјену података БиХ, те заштити информационог система администртивне службе општине Зворник
Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
7.
административне службе општине Зворник
Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
8.
административне службе општине Зворник број: 02-014-7/11
Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
9.
набавке „Накнадни радови на згради „Борачка“ у Зворнику “
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Набавка сепарисаног шута за санациу локалних путева
10.
на подручу општине Зворник“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Асфалтирање Мајевичке улице и платоа испред џамије
11.
у Козлуку“
12. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Уређење градске плаже у Зворнику“
Рјешење о именовању комисије за технички пријем изведених радова „Изградња спомен собе у МЗ
13.
Липље“
Рјешење о давању сагласности АД „Водовод и комуналије“ Зворник о утврђивању висине накнаде за
14.
прикључак на јавну водоводну и канализациону мрежу
15. Рјешење о именовању комисије за спровођење поступка лицитације
Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
16.
„Уређење градске плаже у Зворнику“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Израда Стратегије развоја општине Зворник од 2012, до
17.
201.године
18. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „асфалтирање пута у МЗ Тршић“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Асфалтирање путева у МЗ Дрињача-Лот 1, МЗ Челопек19.
Лот 2, МЗ Улице-Лот3 и МЗ Пилица-Лот4“
20. Закључак о исплати средстава Гимназији и ССШ Зворник
21. Закључак о одобравању новчаних средстава Панић Браниславу
22. Закључак о накнади трошкова превоза ученицима
23. Закључак о одобравању новчаних средстава Новичић Миленку
24. Закључак о одобравању новчаних средстава „Примера МЛ“ Бања Лука
25. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Обрену
26. Закључак о одобравању новчаних средстава Лиздек Желимиру
27. Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Мирославу
28. Закључак о одобравању новчаних средстава Недић Дејану
29. Закључак о одобравању новчаних средстава Стјепановић (Стеван) Милету
30. Закључак о одобравању новчаних средстава Јосић Вери
31. Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Биљани
32. Закључак о одобравању новчаних средстава Огњановић Малини
33. Закључак о одобравању новчаних средстава Вучковић Оливери
Закључак о одобравању новчаних средстава члановима тима за управљање Пословном зоном „Јадар“
34.
Зворник
35. Закључак о одобравању новчаних средстава Беровић Горану
36. Закључак о одобравању новчаних средстава Зворничком театру „Капиталина Ерић“ Зворник
37. Закључак о одобравању новчаних средстава Ложњаковић Добринки
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Закључак о одобравању новчаних средстава Балорди Јови
Закључак о одобравању новчаних средстава Тодоровић Српку
Закључак о одобравању новчаних средстава Куртума Миливоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Ребић Раденку
Закључак о одобравању новчаних средстава Божић Новки
Закључак о одобравању новчаних средстава Михајловић Мирославу
Закључак о одобравању накнаде за рад првостепене комисије Одјељења за борачко-инвалидску заштиту
АСО Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Феријалном савезу Републике Српске
Закључак о одобравању новчаних средстава Куљанин Рефији
Закључак о одобравању новчаних средстава Цвјетиновић Вукани
Закључак о одобравању новчаних средстава Салиховић Михнаду
Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић Милану
Закључак о финансирању удружења грађана
Закључак о исплати средстава ОО СУБНОР Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Ерић Благоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Гајић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Нижић Марији
Закључак о одобравању новчаних средстава Тодоровић Радиславки
Закључак о одобравању новчаних средстава Окиљ Младенки
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Славку
Закључак о одобравању новчаних средстава Косановић Весни
Закључак о одобравању новчаних средстава Иконић Виолети
Закључак о одобравању новчаних средстава Бошњаковић Горану
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Недељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Илинки
Закључак о одобравању новчаних средстава Новичић Трифку
Закључак о одобравању новчаних средстава Митровић Јадранки
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђукановић Драгиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић Ковиљки
Закључак о одобравању новчаних средстава Радош Јањи
Закључак о одобравању новчаних средстава Хоџић Мексиди
Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Љубиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Стјепановић Драгану
Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији општинеЗворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Мирјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Неђи
Закључак о одобравању новчаних средстава Симанић Јосипу
Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ Дом омладине Зворник
Закључак о одобравању средстава Хајдуковић Милутину
Закључак о одобравању новчаних средстава Јеремић Милу
Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Вељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Глишић Василију
Закључак о исплати средстава ЈУ Дом омладине Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава МЗ Козлук
Закључак о одобравању новчаних средстава Борачкој организацији општине Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Омеровић Мирсаду
Закључак о одобравању новчаних средстава Мијић Јованки
Закључак о одобравању новчаних средстава Хаџиавдић Индири
Закључак о одобравању новчаних средстава Зулић Сеаду
Закључак о одобравању новчаних средстава Сандић Стеви
Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић Зорици
Закључак о одобравању новчаних средстава Тодоровић Миладину
Закључак о одобравању новчаних средстава Мултимедијалном центру младих Зворник
Закључак о одобравању новачних средстава СПЦ општини Челопек
Закључак о одобравању новачних средстава Ашћерић Зорици
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93. Закључак о одобравању новачних средстава Станишић Загорки
94. Закључак о исплати новчаних средстава Удружењу инвалида рада општине Зворник
95. Закључак о одобравању новачних средстава Мустафић Адмиру
96. Закључак о одобравању новачних средстава Омладинској банци Зворник
97. Закључак о одобравању новачних средстава ОШ „Десанка Максимоивћ“ Челопек
98. Закључак о одобравању новачних средстава Илић (Иво) Слободану
99. Закључак о одобравању новачних средстава Јокић Стојанки
100. Закључак о одобравању новачних средстава Илић Ђорђи
101. Закључак о одобравању новачних средстава Пајић Даници
102. Закључак о одобравању новачних средстава Миличић (Стево) Среди
103. Закључак о одобравању новачних средстава Савић Браниславу
104. Закључак о одобравању новачних средстава Нукић (Бајро) Шахману
105. Закључак о одобравању новачних средстава Илић Радојки
106. Закључак о одобравању новачних средстава Пушкић Оливери
107. Закључак о одобравању новачних средстава Мехмедовић Рифету
108. Закључак о исплати награда ученицима средњих школа
109. Закључак о исплати награда ученицима основних школа
110. Закључак о одобравању новачних средстава Видаковић Слађани
111. Закључак о одобравању новачних средстава Перић Јоки
112. Закључак о одобравању новачних средстава Хаџић Абдулаху
113. Закључак о одобравању новачних средстава Бабић Јовици
114. Закључак о одобравању новачних средстава Милошевић (Предраг) Ивани
115. Закључак о одобравању новачних средстава Хусејновић Расиму
116. Закључак о одобравању новачних средстава Стевановић Зорици
117. Закључак о исплати средстава ОО СУБНОР Зворник
118. Закључак о одобравању новачних средстава Стевановић (Цвијетин) Зорици
119. Закључак о одобравању новачних средстава Коковић Рајки
120. Закључак о одобравању новачних средстава Радовић Стани
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке
121.
јединице 01190120-Кабинет Начелника општине
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке
122.
јединице 01190120-Кабинет Начелника општине
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке
123.
јединице 01190120-Кабинет Начелника општине
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке
124.
јединице 01190120-Кабинет Начелника општине
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке
125.
јединице 01190140- Одјељење за финансије
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке
126.
јединице 08150062-Технички школски центар
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке
127.
јединице 01190120-Кабинет Начелника општине
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Издавач: Скупштина општине Зворник
Обрађивач: Стручна служба за послове Скупштине општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
Службени гласник општине Зворник излази по потреби
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