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На основу члана 30. и члана 165. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05,
118/85 и 98/13) и члана 26. и 87 Статута општине
Зворник – пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10, 14/12
и 3/13) Скупштина општине Зворник, на сједници
одржаној 12. августа 2014.године, доноси
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Статута општине Зворник
Члан 1.
У Статуту општине Зворник – пречишћени текст
(„Службени гласник општине Зворник“ број: 3/10, 14/12 и
3/13), у даљем тексту Статут: иза члана 21. додаје се
„члан 21 а“ који гласи:
„Члан 21 а“
„Општина у оквиру својих надлежности обезбјеђује
остваривање, заштиту и унапређивање људских права
и слобода грађана и индивидуалних и колективних
права припадника националних мањина у складу са
законом.
Општина подстиче активности и пружа помоћ
удружењима грађана чија дјелатност је од интереса за
општину.
Општина у оквиру својих надлежности обезбјеђује,
подстиче и унапређује равноправност полова и
остваривање једнаких могућности“.

Члан 2.
У члану 26. алинеја 4. мијења се и гласи:
„доноси планове и програме развоја општине,
план локалног економског развоја, план
инвестирања и план капиталних улагања,“
У алинеји 18. истог члана послије ријечи: „секретара
Скупштине општине“ додају се запета и ријечи:
„начелнике Одјељења или службе“.
-

У алинеји 19. иза ријечи „Одјељења“ додају се ријечи
„или службе“.
Послије алинеје 20. додају се алинеје 21, 22, 23, 24,
25, 26. које гласе:
- „ оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о
раду Одбора,
покреће иницијативу за територијалну промјену и
промјену назива општине и насељеног мјеста“,
- усваја етички кодекс Скупштине
- разматра извјештај начелника општине о раду у
органима предузећа која обављају комуналне
дјелатности,
- одлучује о располагању капиталом у предузећима
која обављају комуналне дјелатности, а које је у
својини општине,
- именује и разрешава директора и управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач општина, у
складу са законом.
Досадашње алинеје 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31 и 32. постају алинеје 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37 и 38.
-

1

Службени гласник општине Зворник

Број 06
Члан 3.

4) Првој сједници Скупштине општине до
избора
предсједника
предсједава
најстарији одборник новог сазива, коме у
раду помажу два најмлађа одборника
новог сазива који су чланови радног
предсједништва из реда политичких
странака које имају највећи број
одборника у Скупштини општине.
5) До избора предсједника Скупштине
општине предсједавајући прве сједнице
има сва права и дужности предсједника
Скупштине у погледу сазивања и
предсједавања сједницом.
6) Радно
предсједништво
обавља
консултације
са
представницима
политичких странака чији су одборници
изабрани у Скупштини општине и
предлаже састав Комисије за избор и
именовање.
7) Остала питања везана за конститутивну
сједницу општине, регулисаће се
Пословником Скупштине општине.

Члан 28. Статута мијења се и гласи:
Одборници Скупштине општине бирају се на
непосредним тајним изборима, у складу са Законом, на
период од 4 године.
Број одборника Скупштине општине утврђује се
Статутом општине, у складу са Изборним законом.
Лице које је запослено у Општинској управи неможе
бити одборник у Скупштини општине.
Члан 4.
Иза члана 28. Статута додаје се „члан 28 а“ и „члан 28
б“ који гласе:
Члан „28 а“.
Скупштина општине одлучује о питањима из своје
надлежности већином гласова од укупног броја
одборника на начин регулисан Пословником
Скупштине општине.
Члан „28 б“.
1) Одборник своју дужност врши у складу са
Законом, овим Статутом, Пословником о раду
Скупштине и Етичким кодексом Скупштине
општине.
2) Одборник за вршење одборничке дужности,
има
право
на
одборничку
накнаду
(одборнички додатак).
3) Скупштина општине доноси посебну одлуку о
одборничкој накнади.
Члан 5.
Члан 30. Статута мијења се и гласи:
1) Прву сједницу новоизабране Скупштине
сазива предсједник Скупштине Општине
из претходног сазива, најкасније у року од
30 дана од дана објављивања извјештаја
надлежног органа за спровођење избора.
2) Ако је спријечен предсједник, односно
потпредсједник Скупштине општине из
претходног става, прву сједницу, ће
сазвати
најстарији
одборник
из
претходног сазива.
3) Ако прву сједницу Скупштине општине не
сазову овлашћена лица из ст. 1 и 2. овог
члана, сједницу ће сазвати ½ одборника
новог сазива.

18. август 2014.

Члан 6.
Члан 36. Статута мијења се и гласи:
1)
2)

„Скупштина
општине
има
секретара
Скупштине.
Поступак избора секретара, статус, мандат,
послови секретара и разрешење од дужности,
прописани су Законом о локалној самоуправи“.
Члан 7.

У члану 38. став 1. Статута у алинејама 7, 8, 9, 14 и 17.
текст „Општинске Административне службе мијења се
и гласи: „Општинске управе“.
У истом члану иза алинеје 13. додаје се алинеја 14.
која гласи:
„Подноси извјештај Скупштини о раду у органима
предузећа која обављају комуналне дјелатности“.
Досадашње алинеје 14,15,16,17,18,19 и 20. постају
алинеје 15,16,17,18,19, 20 и 21.
-

Члан 8.
У члану 39. иза става 7. додају се нови ставови 8, 9 и
10.
Замјеник начелника замјењује начелника и дјелује у
његово име када је овај други одсутан или спријечен у
извршавању својих дужности .
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У случају престанка мандата начелника општине прије
истека времена на које је изабран у складу са изборним
прописима, замјеник начелника обавља дужност
начелника до избора новог начелника општине.
Уколико замјеник начелника у случају из претходног
става овог члана из било којих разлога буде спријечен
да обавља дужност начелника општине или Општина
нема замјеника начелника, Скупштина општине ће
изабрати вршиоца дужности замјеника начелника до
избора начелника општине, у складу са Статутом и
Пословником Скупштине.
Досадашњи став 8 постаје ставом 11.
Члан 9.
У члану 41. Статута поглавље под в) Општинска
Aдминистративна служба мијења се и гласи:
в) „Општинска управа“.
У ставу 1. истог члана ријечи „Административне
службе“ замјењују се ријечима „Општинске управе, као
и у цјелом тексту Статута у одговарајућем падежу.
Члан 10.
У члану 42. став 1. Статута,'' Послови Општинске
административне службе'', мијења се и гласи:
„Послови Општинске управе“.
Члан 11.
У
члану
45.
Статута
ријечи''Општинске
Административне службе'' мијењају се и гласе:
''Општинске управе''.
Члан 12.
У ставу 2. члана 46. Статута из ријечи „бирача“ брише
се тачка и ставља се зарез и додаје текст који гласи:''У
складу са поступком предвиђеним законом којим је
уређена грађанска иницијатива''.
Члан 13.
У члану 50.у петом реду иза ријечи запослених текст ''
У административној служби'' мијења се и гласи'' У
Општинској управи''.
Члан 14.
У члану 61. иза става 2. додаје се нови став 3. који
гласи :
''Мјесна заједница нема својство правног лица''.

18. август 2014.
Члан 15.

Члан 64. Статута мијења се и гласи:
''Иницијативу за оснивање Мјесне заједнице могу
поднијети најмање 10% грађана који имају
пребивалиште на подручју насељеног мјеста, односно
насељених мјеста за која се предлаже оснивање нове
мјесне заједнице или најмање 1/3 одборника Скупштине
општине или начелник општине.
Мјесна заједница формира се за дио насељеног мјеста
односно за подручје једног или више међусобно
повезаних насељених мјеста''.
Члан 16.
Члан 65.Статута мијења се и гласи:
''Потписана Иницијатива из претходног члана за
оснивање мјесне заједнице доставља се начелнику
општине на даљу процедуру предвиђену законом и
обавезно садржи:
- податке о подручју за које се предлаже оснивање
мјесне заједнице, границе мјесне
заједнице, број становништва и друго;
- начин на који се предлаже оснивање мјесне
заједнице;
- разлоге због којих се предлаже оснивање мјесне
заједнице.
Иницијатива из става 1. мора да буде образложена и да
садржи друге податке који ће омогућити да се о
покренутој иницијативи, у утврђеном поступку, донесе
одлука''.
Члан 17.
У члану 67. Статута иза става 1 додаје се став 2.који
гласи:
''Савјет има предсједника кога бирају чланови Савјета
надполовичном већином гласова од укупног броја
чланова''.
Досадашњи став 2. и став 3. постају ставом 3. и 4.
Члан 18.
Послије члана 74. Статута додаје се члан „74 а“ који
гласи:
Члан „74 а“
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„Надзор над савјетом мјесних заједница врши Комисија
за мјесне заједнице Скупштине општине“.
Члан 19.
Задужује се Комисија за статутарна питања и прописе
Скупштине општине да одмах утврди пречишћени текст
Статута општине Зворник и исти објави у наредном
броју „Службеног гласника општине Зворник“.
Члан 20.
Органи Општинске управе ускладиће опште акта са
одредбама овог Статута у року од 60 дана од дана
његовог ступања на снагу.
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-102/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и члана 165. Закона о локалној
самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04,42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. Статута
општине Зворник – пречишћен текст – („Службени
гласник општине Зворник“ број: 3/10, 14/12 и 3/13),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
12.августа 2014. године д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
У члану 7.у ставу 1. под д) текст „Одјељења за
општинску Админстративну службу“ мијења се и гласи:
„Одјељења за Општинску управу“.
Члан 2.
У члану 8. иза ријечи одјељења, текст „Општинске
административне службе“,
мијења се и гласи:
„Општинске управе“.
Члан 3.
Члан 10. Мијења се и гласи:
„Општински одборник за вршење одборничке дужности
има право на одборничку накнаду (одборнички додатак).

18. август 2014.

Одборничка накнада утврђује се у висини до 65%
просјечне нето плате исплаћене у општинској управи за
претходну годину, не укључујући плате функционера.
Одлуком скупштине општине утврђује се висина
одборничке накнаде, као и случајеви у којима одборнику
не припада право на одборничку накнаду“.
Члан 4.
Члан 14. мијења се и гласи:
„Прву сједницу новоизабране скупштине сазива
предсједник скупштине општине из претходног сазива,
најкасније у року од 30 дана од дана објављивања
извјештаја надлежног органа за спровођење избора.
Ако је спријечен предсједник, односно потпредсједник
скупштине општине из претходног сазива, прву сједницу
ће сазвати најстарији одборник из претходног сазива.
Ако прву сједницу скупштине не сазове овлашћено лице
из става 1, односно става 2. овог члана, сједницу ће
сазвати 1/2 одборника новог сазива.
Првој сједници скупштине општине до избора
предсједника предсједава најстарији одборник новог
сазива, коме у раду помажу два најмлађа одборника
новог сазива који су чланови радног предсједништва из
реда политичких странака које имају највећи број
одборника у скупштини општине.
До избора предсједника скупштине општине
предсједавајући прве сједнице има сва права и
дужности предсједника скупштине у погледу сазивања и
предсједавања сједници“.
Члан 5.
У члану 55. иза рјечи „одјељења“, текст „Општинске
Административне службе“ мијења се и гласи: „Општинске
управе“.
Члан 9.
У члану 57. иза рјечи „општине“, текст „Општинске
административне службе“, мијења се и гласи:
„Општинске управе“.
Члан 10.
Члан 62. Мијења се и гласи:
„Сједницу скупштине општине сазива предсједник
скупштине општине по потреби, а најмање једном у два
мјесеца.
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Ако сједницу скупштине не сазове предсједник
скупштине општине, сједницу може сазвати
потпредсједник скупштине општине у случају када је
предсједник скупштине општине спријечен да је сазове
или одбије да је сазове, а у случају да и потпредсједник
одбије сазивање сједнице Скупштине општине,
скупштину сазива подносилац захтјева.

„Након истека одређеног времена за гласање
предсједник Скупштине, односно
предсједавајући
сједницом саопштава резултат гласања на тај начин што
констатује колико је одборника гласало „за“, колико
одборника је гласало „против“, колико је одборника било
„уздржаних“, и колико одборника није гласало у односу на
укупан број присутних.“

У случају из става 2. овог члана сједници скупштине
предсједава одборник којег одреди скупштина општине,
ако је предсједник, односно потпредсједник скупштине
општине спријечен или одбије да предсједава
сједници“.

Члан 17.

У случају из предходног става, колегији је обавезан да
као прву тачку дневног реда на наредној сједници
отвори расправу о одговорности предсједника, односно
потпредсједника у поступку одбијања сазивања
сједнице, као у поступку самовољног напуштања и
одбијања вођења сједнице од стране наведених лица.
Члан 11.
Члан 63. Мијења се и гласи:
„Предсједник скупштине општине сазива сједницу
скупштине у складу са програмом рада Скупштине
општине по сопственој иницијативи или на захтјев
начелника општине или 1/3 одборника, у року од 15
дана од дана подношења захтјева.
Члан 12.
У члану 65. После речи представник, текст „Општинске
административне службе“,
мијења се и гласи:
„Општинске управе“.
Члан 13.
У члану 66. иза рјечи представника, текст „Општинске
административне службе“,
мијења се и гласи:
„Општинске управе“.
Члан 14.
У члану 70. После речи руководиоци, текст „Општинске
административне службе“,
мијења се и гласи:
„Општинске управе“.

У Члану 112. У ставу 1 у тачци ђ)
„удружења“ додаје се текст који гласи:

после ријечи

„ у складу са поступком предвиђеним законом којим је
уређена грађанска иницијатива“.
Члан 18.
У члану 115. у ставу 1. иза рјечи обрађивача, текст
„Општинске административне службе“, мијења се и
гласи: „Општинске управе“.
Члан 19.
У члану 167.став 2. иза ријечи ''Скупштина општине''
брише се тачка и додаје текст који гласи:
''У оквиру редовне тачке дневног реда Одговори на
одборничка питања''
Члан 20.
У члану 177. испред става 1. Додаје се текст који гласи:
„ Поступак избора секретара, статус, мандат и
разрешење дужности, прописани су Законом о локалној
самоуправи“.
Члан 21.
Задужује се Комисија за статутарна питања и прописе
Скупштине да одмах утврди пречишћен текст Пословника
Скупштине општине Зворник и исти објави у наредном
броју „Службенoг гласника општине Зворник“
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Зворник“.

Члан 15.
У члану 87. Текст „прије закључивање сједнице“ мијења
се и гласи: „на почетку сједнице“
Члан 16.
У члану 89. иза става 7. додаје се став 8. Који гласи:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-105/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30.Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник Републике Српске'' број
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101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 26.и 43. Статута
општине Зворник –пречишћен текст(''Сл. гласник
општине Зворник '' број 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштине
општине Зворник на сједници одржаној 12. августа
2014. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о промјени назива улица , зграда и
мостова , градских четврти и мањих насеља у
Зворнику
Члан 1.
У Одлуци о промјени назива улица , зграда
и мостова, градских четврти и мањих насеља у
Зворнику(''Службени гласник општине Зворник '' број
1/11-пречишћен текст и 8/12) у члану 1. врши се
сљедећа допуна:
''- У насељеном мјесту Дивич формирају се
двије улице чији називи почињу редним бројем један и
два(''Прва улица'' , ''Друга улица'') .''Прва улица'' почиње
од магистралног пута на сјеверу , пролази поред
стадиона и иде према истоку односно обухвата
сјевероисточни дио насељеног мјеста Дивич.''Друга
улица'' обухвата дио насељеног мјеста уз магистрални
пут као и југоисточни дио насељеног мјеста Дивич.
- У насељеном мјесту Брањево формирају
се четрдесет четири улице чији називи почињу редним
бројем један до редног броја четрдест и четири( ''Прва
улица'' .... ''Четрдесет четврта улица'').Улице од редног
броја један до редног броја седам се налазе са десне
стране магистралног пута почевши од Средњег Шепка ,
а улице од редног броја осам па до редног броја
четрдесет и четири се налазе са лијеве стране
магистралног пута такође почевши од Средњег Шепка.
- У насељеном мјесту Улице формирају се
тринаест улица чији називи почињу редним бројем
један до редног броја тринест(''Прва улица'' ...
''Тринаеста улица'').Улице су оријентисане у правцу
сјевер-југ у односу на главну саобраћајницу која иде
кроз насељено мјесто почевши од засеока ''Иконићи''.
- У насељеном мјесту Економија формира
се петнаест улица чији називи почињу редним бројем
један до редног броја петнаест( ''Прва улица'' ...
''Петнаеста улица'').Улице су орјентисане у правцу
запад-исток почевши од стамбено-пословног објекта
''Мирјам''.
- У насељеном мјесту Козлук формирају се
седамнаест улица које носе називе дијелова насељеног
мјеста и то : '' Улица Дринска'' , ''Улица Бубан'' , ''
Улица Слана Бара'' , ''Улица Дринска два'' , '' Улица
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Болничка'' , '' Улица Кисељачка'' , '' Улица Гробљанска'' ,
''Улица Трговачка'' , '' Улица Центар'' , '' Улица Поткрај'' ,
'' Улица Леге'' , '' Улица Велика Једрена'' ,
'' Улица Мала Једрена'' , '' Улица Велика Лука'' , '' Улица
Мала Лука'' , '' Улица Имамовића сокак'' и '' Улица
Рашковац'',
-Улице Браће Стефановића и Буковички пут
у граду Зворнику задражавају постојећи назив.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у ''Службеном гласнику општине Зворник''
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-103/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 34. члана 38. став 2 и члана 40. став 1.
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13), члана 135.
Правилника о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења („Службени гласник
Републике Српске“, број: 69/13), члана 26. и 43. Статута
општине Зворник-пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“, број: 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 12.aвгуста
2014.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЗОНИНГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА
ШЕПАК (СРЕДЊИ ШЕПАК)-БРАЊЕВО-ДОЊА
ПИЛИЦА СА ИЗРАДОМ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА БРАЊЕВО
Члан 1.
Приступа се изради Зонинг плана подручја које
обухвата простор око граничног прелаза Шепак, дио
насељеног мјеста Средњи Шепак, насељена мјеста
Вишње и Брањево, и дијелове насељених мјеста Доњи
Локањ и Доња Пилица, који ће у себи садржати план
формирања грађевинских парцела са регулационим и
нивелационим елементима и аналитичко-геодетским
елементима за обиљежавање грађевинских парцела,
на земљишту у државној својини у насељима Брањево
и Вишње, а које је додијељено расељеним лицима у
обухвату зонинг плана (у даљем тексту План).
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Члан 2.
Подручје планирања израде Плана односи се на
подручје у површини од 3,8441 км2, и исто је
дефинисано графичким прилогом који је саставни дио
одлуке.
Члан 3.
План се односи на период од 2014-2024. године.
Члан 4.
Средства за израду Плана су обезбјеђења буџетом
општине Зворник за 2014. годину.
Члан 5.
Рок за израду плана је 8 (осам) мјесеци од дана избора
носиоца израде плана.
Члан 6.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење Административне службе општине Зворник.
Члан 7.
Носилац израде Плана биће лице коме буде повјерена
израда плана, након спроведеног поступка јавне
набавке, а које је регистровано за израду ове врсте
планова. Носилац израде мора осигурати усклађеност
документа
просторног уређења који израђује са
документом просторног уређења ширег подручја.
Носилац израде обавезан је да носиоцу припреме
преда овјерен преднацрт документа
просторног
уређења.
Члан 8.
Носилац припреме организује стручну расправу на којој
се разматра преднацрт документа просторног уређења.

доставља Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију на сагласност, те након
добијања сагласности исти подноси Скупштини
општине Зворник на усвајање.
Члан 13.
Носилац припреме Плана дужан је да Одлуку о изради
Плана у року од 15 дана од дана доношења достави
Министарству и републичкој урбанистичко-грађевинској
инспекцији са основним графичким приказом подручја
планирања.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Зворник“.

Члан 9.
Скупштина општине Зворник на приједлог носиоца
припреме утврђује нацрт документа просторног
уређења.
Члан 10.
Након усвајању Нацрта од стране надлежне скупштине
исти се ставља на јавни увид у временском периоду од
најмање 30 дана.
Члан 11.
О Нацрту плана организоваће се јавна расправа у року
од 30 дана од дана затварања јавног увида. На
расправи ће се разматрати ставови носиоца израде
плана
према
примједбама,
приједлозима
и
мишљењима изнијетим током јавног увида у Нацрт.

о куповини земљишта кп.бр.1085 КО Скочић за
потребепроширења гробља у МЗ Јасеница

Члан 12.
Након одржане јавне расправе о Нацрту плана носилац
припреме Плана у року од 30 дана, утврђује приједлог
Плана у складу са закључцима са јавне расправе, исти

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-98/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 22.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број
124/08, 58/09 и 95/11) , члана 30.Закона о
локалној самоуправи ('' Службени гласник
Републике Српске'' број:101/04,42/05,118/05 и
98/13) и члана 26.и 43.Статута општине Зворникпречишћен текст ('' Службени гласник општине
Зворник'' број 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној
12.aвгуста 2014.године , доноси
OДЛУКУ

Члан 1.
Општина Зворник ће од Бојић Стевке и
Ристановић Васе извршити куповину земљишта
означеног као кп.бр.1085 Торина њива 6.класе
површине 3763 м2 уписане у пл.број 807 К.О
Скочић на име посједника Бојић Стевка са 4/5 и
Ристановић Васа са 1/5.
Члан 2.
Земљиште из члана 1.ове одлуке се купује за
потребе проширења гробља у МЗ Јасеница за
цијену
од
18.815,00
КМ
(словима:осамнаестхиљадаосамстотинапетнаестк
онвертибилнихмарака).
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Члан 3.

Овлашћује се Начелник општине да може
закључити уговор о куповини земљишта из члана
1. ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-100/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 22.Закона о стварним
правима (''Службени гласник Републике Српске'' број
124/08, 58/09 95/11 ) , члана 30.Закона о локалној
самоуправи ('' Службени гласник Републике Српске''
број 101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 26.и
43.Статута
општине
Зворник
–пречишћен
текст(''Службени гласник општине Зворник'' број 3/10,
14/12 и 3/13), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 12.августа 2014, доноси
OДЛУКУ
о куповини земљишта за потребе водоводног
система'' Зворник-сјевер , фаза 2''
Члан 1.
Општина Зворник ће за потребе изградње водоводног
система ''Зворник-сјевер , фаза 2'' извршити куповину
сљедећег земљишта:
1.кп.бр.3491/2 ''Пољана'' воћњак 3.класе
површине 76 м2 КО Скочић уписана у посједовни лист
број 256 на име Јевтић(Милорад)Неђо из Скочића са
1/1 по цијени од 1.140,00 КМ,
2.кп.бр.5009/3 ''Друм'' шума 4.класе
површине 56 м2 КО Скочић уписана у посједовни лист
број1873 на име Илић(Илија)Цвјетко из Скочића са 1/1
по цијени од 920,00 КМ,
3.кп.бр.5165/2 ''Растик'' пашњак 5.класе
површине 20 м2 КО Скочић уписана у посједовни лист
број 310 на име Јовић(Милован)Милан из Скочића са
1/1 по цијени од 300,00 КМ,
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4. кп.бр.5332/2 ''Калем'' њива 6.класе
површине 50 м2 КО Скочић уписана у посједивни лист
број 1002 на име Текић(Остоја)Чедо из Скочића са 1/1
по цијени од 790,00 КМ,
5. кп.бр.171/2 ''Заједница'' њива 8.класе
површине 400 м2 КО Скочић уписана у посједовни лист
број 1157 на име Марковић(Лука )Илинка из Скочића са
1/1 по цијени од 2.000,00 КМ.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине да може
закључити уговор о куповини некретнина из члана 1.
ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-99/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 348.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број
124/08, 58/09 и 95/11) , члана 30.Закона о локалној
самоуправи ('' Службени гласник Републике
Српске'' број:101/04,42/05,118/05 , 98/13 ) и члана
26.и 43.Статута општине Зворник-пречишћен текст
('' Службени гласник општине Зворник'' број 3/10,
14/12 и 3/13) Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 12. августа 2014.године ,
доноси
OДЛУКУ
о продаји градског грађевинског земљишта
непосредном погодбом
Члан 1.
Општина Зворник ће Станишић Синиши из Рудог
продати
непосредном
погодбом
градско
грађевинско земљиште означено као кп.бр.5307/3
Дунавац њива 3.класе површине 1832 м2 КО
Зворник уписано у пл.бр.4828 на име општине
Зворник са 1/1 , коме по старом операту одговара
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кп.бр.3255/21 Дунавац њива површине 1832 м2 КО
Зворник уписана у зк.ул.бр.583 као државна
имовина са 1/1 и правом коришћења у корист
Општине Зворник са 1/1.
Члан 2.
Земљиште из члана 1.ове одлуке се
продаје ради комплетирања грађевинске парцеле
означене као кп.бр.5306/6 КО Зворник за цијену од
13.208,70 КМ ,
(словима:тринаестхиљададвијестотинеосамконвертиби
лнихмарака и 70/100).
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да
може закључити уговор о продаји земљишта из
члана 1. ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-104/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 22.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број
124/08, 58/09 и 95/11) , члана 30.Закона о
локалној самоуправи ('' Службени гласник
Републике Српске'' број:101/04,42/05,118/05 и
98/13) и члана 26.и 43.Статута општине Зворникпречишћен текст ('' Службени гласник општине
Зворник'' број 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној
12.августа 2014.године , доноси

OДЛУКУ
о замјени земљишта

18. август 2014.
Члан 1.

Општина Зворник ће извршити замјену
земљишта означеног као кп.бр.559/6 Башча
воћњак 3.класе површине 52 м2 уписана у
посједовни лист број 1388 КО Зворник-град на
име посједника Општине Зворник са 1/1, коме по
старом операту одговара кч.бр.2359/20 Башча
воћњак површине 52 м2 уписано у ЗК.уложак
број 34 КО Зворник на име Друштвена својина и
правом располагања у корист Општине Зворник
, за земљиште означено као кп.бр.559/5 Башча
воћњак 3.класе површине 23 м2 уписане у
посједовни лист број 1547 КО Зворник-град на
име посједника Голубовић Љубица са ½ и
Голубовић Милош са ½ , коме по старом
операту одговара кч.бр.2359/19 Башча воћњак
површине 23 м2 уписано у ЗК.уложак број 2205
на име власника Голубовић Милоша са ½ и
Голубовић Љубице са ½ .
Члан 2.
Земљиште из члана 1.ове одлуке се мијења
ради комплетирања грађевинских парцела
.Цијене земљишта су утврђене вјештачењем
вјештака грађевинске струке и то земљишта
означеног као кп.бр.559/6 у износу 412,62 КМ ,
као и земљишта означеног као кп.бр.559/5 у
износу 412,62 КМ.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да може
закључити уговор о замјени земљишта из члана
1. ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-101/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
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18. август 2014.

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној дана 12.августа 2014.
године, д о н и ј е л а ј е

број: 101/04, 42/05 и 118/05, 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 12.августа 2014. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1.

Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Општинске организације Црвеног
крста за 2013.годину.

2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-95/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05, 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 12.aвгуста 2014. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Јавне установе „Народна библиотека и
музејска збирка“ Зворник за 2013.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-94/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Професионалне ватрогасне јединице
Зворник за 2013.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-93/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05, 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 12.августа 2014. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Туристичке организације општине
Зворник за 2013.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-92/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
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18. август 2014.

број: 101/04, 42/05 и 118/05, 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 12.августа 2014. године,
донијела је

На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05, 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 12.августа 2014. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Јавне здравствене установе „Дом зa
стара лица“ Кисељак за 2013.годину.

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Јавне установе Дјечији вртић „Наша
радост“ Зворник за 2013.годину.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-91/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05, 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 12.августа 2014. године,
донијела је

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-89/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05, 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 12.августа 2014. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1.Усваја се
Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Јавне установе ''Дом омладине Зворник'' за
2013.годину.

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Јавне установе „Центар за социјални
рад“ Зворник за 2013.годину.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-90/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-88/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
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На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05 и 118/05, 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 12.августа 2014. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским
извјештајем Јавне здравствене установе „Дом
здравља “ Зворник за 2013.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-86/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној дана 12.августа 2014.
године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник Републике Српске'' број 101/04, 42/05 и
118/05), 98/13) и члана 26.и 43. Статута општине
Зворник –пречишћен текст(''Сл. гласник општине
Зворник '' број 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 101. и 108.
Пословника Скупштине општине Зворник-пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број: 3/11),
Скупштина општине Зворник, након разматрања
Информације о водоснабдјевању на подручју општине,
на сједници одржаној 12.августа 2014. године, д о н и је
ла је
З А К ЉУ Ч А К
1.

Скупштина општине задужује АД „Водовод и
Комуналије“ Зворник да што хитније пронађе
техничко рјешење како неби било пијеска у
секундарној водоводној мрежи.

2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-97/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10, 14/12
и 3/13 ) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:3/11), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној дана 12.августа 2014.
године, д о н и ј е л а ј е

Усваја се Информација о водоснадбјевању на
подручју општине Зворник као и пружање
других комуналних услуга.
Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-96/14
ПРЕДСЈЕДНИК

18. август 2014.

ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Извјештај о поплавама 2014.године у
општини Зворник.

2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Зворник''.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-85/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник Републике Српске'' број 101/04, 42/05 и
118/05), 98/13) и члана 26.и 43. Статута општине
Зворник –пречишћен текст(''Сл. гласник општине
Зворник '' број 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 101. и 108.
Пословника Скупштине општине Зворник-пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број: 3/11),
Скупштина општине Зворник, након разматрања
Извјештаја о раду Јавне установе „Дом здравља“
Зворник, на сједници одржаној 12.августа 2014. године,
д о н и је л а ј е
З А К ЉУ Ч А К
1.

2.

Скупштина општине задужује Начелника
општине да заједно са Управом Дома
здравља и осталим службама покрене
реализацију проширења амбуланте на
Брањеву због потреба корисника услуга
примарне и здравствене заштите како би сви
корисници на вријеме и што квалитетније
добијали здравствену заштиту.
Овај закључак објавиће се у „Службеном
гласнику општине Зворник“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-87/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о систему
јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 68/07 и 109/12 ),члана 12. Закона о Министарским,
владиним и другим именовањима у РС (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 41/03 ) и члана 26. и
43. Статута општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/10, 14/12
и 3/13), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној дана 12.августа 2014.године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

18. август 2014.

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
I
Вукашин Николић из Зворника,
именује се за
директора Центра за социјални рад општине Зворник,
на период од 4 године.
II
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-44/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.август 2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 15. Закона о рачуноводству и ревизији
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 36/09), члана 21. Правилника о начину и
роковима
вршења
пописа
и
усклађивању
књиговодственог стања са стварник стањем („Службени
гласник Републике Српске“, број: 71/10), и члана 44.
Статута општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник - пречишћен текст“ број: 3/10, 14/12 и 3/13)
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
О КЊИЖЕЊУ РАЗЛИКА УТВРЂЕНИХ ПОПИСОМ И
СТАЊА У КЊИГОВОДСТВУ НА ДАН 31.12.2013.
ГОДИНЕ
Члан 1.
1.

На основу извјештаја Централне пописне
комисије,
Начелник
општине
налаже
Одјељењу за финансије - Одсјеку за
финансије, рачуноводство и трезор да у
пословним књигама прије израде финансијског
извјештаја за 2013. годину, усклади
књиговодствено стање са стварним стањем
које је утврђено пописом, књижењем следећих
промјена:
а.) Да се опрема која више није за употребу и
која се више не користи, чија је набавна
вриједност 15.030,37 КМ, исправка вриједности
11.237,17 КМ, садашња вриједност 3.793,20
КМ, расходује и отпише на терет расхода, и то:
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011221 – Канцеларијски намјештај

2.268,69

695,40

1.573,29

011222 – Рачунарска опрема

8.030,22

7.921,39

108,83

011233 - Телефонска опрема

1.887,25

971,22

916,03

176,42

176,42

0,00

1.369,07

703,61

665,46

425,00

425,00

0,00

373,72

344,12

29,60

500,00

0,00

500,00

011241 – Опрема за гријање,
вентилацију и хлађење
011273 – Опрема за Цивилну заштиту
011281 – Машине и уређаји
011293 - Мјерни и контролни инструменти
и уређаји
012122 – Умјетничка дјела

б.) Да се ситан инвентар који је оштећен и није за
употребу расходује према прегледу који се налази у
прилогу.

ИД
4690

Опис
Позорница на Дрини

Члан 2.
1.

Обавезује се Служба за служба за развој
локалне самоуправе, заједничке послове и
управљање људским ресурсима да отписана
средства за која се утврди да се могу продати,
изврши процјену тржишне вриједности и иста
прода, а остварени приход књижити као
приход периода у коме је остварен.

Средства која се не могу продати, уступити на
кориштење мјесним заједницама и
удружењима која искажу потребу за истим.

в.) Да се расходовани објекат Позорница на Дрини, који
није у употреби, прода и да се приход књижи као приход
од продаје сталне имовине.

Н.В

И.В.

11.929,50

3.205,08

Обавезује се Одјељење за финансије да
изврши продају златног накита који се налази
у
благајни, као и да изврши конвертовање
страних валута у КМ.

8.724,42

3.

Обавезују се Начелници одјељења и Шефови
служби да имовину која им је дата на
управљање, а није уписана у катастарски
операт, покрену поступак за упис имовине у
катастарски операт код РГУ Радна јединица
Зворник.

4.

Обавезује се Одјељење за борачко
инвалидску заштиту да покрене поступак за
утврђивање статуса два стана у улици Симе
Перића који су пренесени Одлуком Владе
Републике Српске на Општину Зворник, и то:
-

2.

С.В

-

Стан – гарсоњера површине 34,30 м2 број
стана А-1 приземље, у стамбеној згради
С-44/2 на парцели означеној као к.ч.број:
1200/3, КО Зворник Град бр.2055/4, ЗК
уложак бр. 5639, општина Зворник.
Стан – једнособан површине 49,26 м2
број стана Б-3 приземље у стамбеној
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згради С-44/2 на парцели означеној као
к.ч. број: 1200/3 К:О: Зворник град бр.
2055/4, ЗК уложак бр. 5639, општина
Зворник.
5.

Обавезује се Служба за развој локалне
самоуправе, заједничке послове и управљање
људским ресурсима да покрене поступак за
утврђивање статуса Пословног простора који
се налази у Каракају (поред зграде бившег
Алхоса) који је дат на кориштење Мјесној
заједници Каракај, а који се налази у
власништву Општине Зворник.
Члан 3.

18. август 2014.

Републике Српске'',број:74/08) и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник
одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности, доноси
ОДЛУКУ
о именовању комисије за упис ученика у први
разред основне школе у школској 2014/2015 години
I
Именује се комисија за упис ученика у први разред
основне школе у Јавној установи ОШ''Свети Сава''
Зворник, у школској 2014/15 години.

Обавезују се Служба за служба за развој
локалне самоуправе, заједничке послове и

Комисија ће радити у саставу:

управљање људским ресурсима да за сваку
канцеларију ураде листе опреме и инвентара,
која ће бити истакнута на видном мјесту и да
се изврши задужење сваког радника са
опремом којом располаже.

2.Маријана Бошњаковић,психолог,члан

Члан 4.
Комисија за попис имовине општине Зворник
да настави са процјеном тржишне вриједности
имовине која се по катастарским књигама води
као имовина општине, како би се иста
укњижила у пословне књиге Административне
службе општине Зворник.
Члан 5.
Одлуку заједно са Извјештајем Комисије за
попис и пописним листама доставити
руководиоцу Одјељења за финансије.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Зворник“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-222-2/2013
Датум: 28.03.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

1.Бранка Црногорац,педагог ,предсједник комисије
3.Валентина Клашња,проф.разредне наставе,члан
II
Љекарски преглед дјеце обавиће се у Здравственој
установи ''Дом здравља'' Зворник.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена се у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
Број: 08-111-40/2014
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 01.04.2014. године
Милан Цвјетиновић, с.р.
На основу члана 17. и 38. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 14.став
3.Закона о социјалној заштити РС (''Службени гласник
РС'' број:37/12), Начелник општине Зворник доноси
РЈЕШЕЊЕ
о измјени и допуни Рјешења о именовању Комисије
за социјалну заштиту и инклузију општине Зворник

На основу члана 54.став 5. Закона о основном
образовању и васпитању (''Службени гласник
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2.
I
У Рјешењу о именовању Комисије за социјалну заштиту
и инклузију општине Зворник број:02-111-132/13 од
18.12.2013.године и 26.02.2014.године,члан 1.тачке 2,3
и 11, мијењају се и гласе:
Новка Рашевић,Удружење''Звоник'',
Драгана Ћуповић,Удружење родитеља са
четворо и више дјеце ''Наши анђели'',
11. Сања Танацковић,директор Основне школе
''Десанка Максимовић'' Челопек

У члану 1.после тачке 18.додаје се тачка
19.која гласи:
19.Милица Мијатовић-професор тјелесног
одгоја и спорта,Дјечији вртић''Наша радост''.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

У члану 1.после тачке 12.додају се тачке 13. И
14.које гласе:
13.Вукомир Станковић-директор
вртића''Наша радост'',

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-132/2013
Датум: 06.06.2014. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

,Дјечијег

14.Ирена Јањић,начелник Центра за ментално
здравље,Дом здравља Зворник.

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 190.Закона о општем управном
поступку 38. и 44. Статута општине Зворник-Пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/10,
14/12 и 3/13), Начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ

Александра
Пајкић-дипломирани
правник,Удружење''Звоник''.
II

2.
3.

II

18. август 2014.

Број: 02-111-9/2013
Датум: 06.06.2014. године

На основу члана 27. Правилника о реализацији
пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 116/12) и
члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10,
14/12 и 3/13) Начелник општине Зворники д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за јавну набавку
1.

Именује се Комисија за јавну набавку у
сљедећем саставу:
1.
2.

о измјени и допуни Рјешења о именовању
Оперативног тима за социјалну заштиту и инклузију

3.

I

5.

У Рјешењу о именовању Оперативног тима за социјалну
заштиту
и
инклузију
број:02-111-9/14
од
10.03.2014.године,члан 1.тачке 1.и 4, мијењају се и
гласе:

4.

6.
7.

1.

Наташа
Ристић-дефектолог
логопед,ОШ''Свети Сава'',

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р

Срђан Деспић, представник општине
Зворник, предсједник
Миленка Кнежевић, представник
општине Зворник, члан
Миладин
Ристић,
представник
општине Зворник, члан
Владан Стевановић, представник
општине Зворник, члан
Ненад
Ђукић,
представник
Министарства
пољопривреде,водопривреде
и
шумарства РС, члан
Бојан Мацура, представник
Министарства финансија РС, члан
Милош
Анђић,
представник
Министарства
финансија
РС,
секретар Комисије, те записничар
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Службени гласник општине Зворник
Зоран
Ђукановић
општине Зворник.

2.

3.

4.

представник

Задатак Комисије из члана 1. овог Рјешења је
да 01.07.2014. године у 1200 часова у
просторијама општине Зворник, у складу са
PRAG-ом (Practical Guide to Contract
Procedures for EU External Actions), условима
уговарања по FIDIC-у (Fédération International
Des Ingénieurs – Conseils) и ЕИБ-овим водичем
за набавке, проведе процедуру избора
најповољније понуде по Тендеру број: 02-36053/2014 (извршење набавке извођења радова
за пројекат „Изградња водоводног система
и кућних прикључака на водоводном
систему Зворник – Сјевер, фаза II на
подручју града Зворник“, те да о извршеном
поступку избора састави записник и исти са
препоруком о избору најповољнијег понуђача
достави Начелнику општине. Начелник
општине Зворник, ће донијети одлуку о избору
најповољнијег понуђача, уз претходну
сагласност Тима за управљање пројектима и
прибављено
мишљење
Европске
инвестиционе банке.
Комисију чине предсједник, који нема право
гласа, секретар који нема право гласа и
непарни број чланова с правом гласа.
Предсједник је одговоран за усклађивање
поступка осјењивања у складу с правилима
PRAG-а, за осигурање непристрасности
чланова Комисије за оцјену
и за
транспарентност поступка. Чланови Комисије с
правом гласа колективно су одговорни за
одлуке које су донијели. Секретар Комисије
одговоран је за праћење регуларности
процеса набавке. Записничар Комисије
одговоран
је
за
провођење
свих
административних задатака повезаних с
поступком
оцјењивања
(припрему
и
прикупљање изјава о непристрасности и
повјерљивости, вођење записника са сједница
Комисије, евиденција и докумената, вођење
евиденције о присутности
и припрему
извјештаја о оцјењивању и осталих прилога).
Чланови Комисије из члана 1. овог Рјешења
дужни су потписати Изјаву о непристрасности
и повјерљивости у односу на понуђаче која је
саставни дио овог Рјешења.

5.

18. август 2014.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-53/2013
Датум: 20.06.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
комбинованог система за претакање течног угљен
диоксида и пуњење бочица за све типове апарата за
заштиту од пожара“, број: 02-360-67/14, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Милош Томић, предсједник,
Александар Крсмановић, члан,
Радивоје Аћимовић, члан,
Александар Јевтић, члан,
Мирјана Иваз, члан.
II

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-67/14 од 18.06.2014, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 27.06.2014. године у 12.00 часова у Малој сали
Административне службе општине Зворник.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05 и 24/09) и члана 16.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама
општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“, број 11/13).
IV

Број: 02-014-3/14
Датум: 18.06.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 148. став 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Одбор за жалбе општине
Зворник, на сједници одржаној дана 06.06.2014. године,
доноси
П О С Л О В Н И К О РАДУ

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-67/2014
Датум: 24.06.2014. године

18. август 2014.

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и члана 38. став 1.
алинеја 8. и члана 44. Статута општине Зворник, пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број:3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине Зворник, д о
носи
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста –
пречишћен текст Административне службе општине
Зворник
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Административне
службе општине Зворник –пречишћен текст број:02014-1/14 од 13.01.2014 године, (у даљем тексту
Правилник), на страни 53. Правилника тачка 3.
„Савјетник начелника општине за односе са јавношћу и
информисање“ мјења се и гласи:“Самостални стручни
сарадник за односе са јавношћу и информисање“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеном гласнику општине Зворник”.

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником се утврђују правила поступка, начин
рада и одлучивања Одбора за жалбе општине Зворник
(у даљем тексту: Одбор), као и друга питања везана за
рад Одбора.
Члан 2.
Одбор има предсједника и два члана.
Предсједник Одбора представља и заступа Одбор,
стара се о организацији његовог рада и примјени овог
пословника и других аката Одбора, потписује све акте
које Одбор доноси те врши и друге послове одређене
Законом, овим пословником и другим актима Одбора.
Члан 3.
Одбор има печат, у складу за законом.
Печат Одбора је округлог облика, пречника 35
милиметара, са грбом Републике Српске у средини и
текстом: „Република Српска-Општина Зворник-Одбор
за жалбе“, исписаним ћириличним и латиничним
писмом.
Члан 4.
Стручно-административне послове за потребе Одбора
обавља организациона јединица општинске управе
Зворник надлежна за опште послове.
За организацију стручно-административних послова за
потребе Одбора одговоран је општински службеник
који руководи јединицом управе из претходног става.
II – ДЈЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА ОДБОРА
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Члан 5.

Одбор је назависан у свом раду а поступа у складу са
законом и важећим подзаконским актима.
Одбор одлучује у другом степену о жалбама
службеника и техничких и помоћних радника општинске
управе на рјешења којима се одлучује о њиховим
правима и дужностима као и жалбама кандидата који
учествују на јавном конкурсу које расписује општинска
управа Зворник.
О свом раду Одбор подноси извјештај Скупштини
општине Зворник једном годишње а по потреби и
чешће.
Члан 7.
О питањима из своје надлежности Одбор одлучују на
сједници, којој присуствују сви чланови Одбора.
Сједница Одбора може се изузетно одржати и ако су на
њој присутна два члана Одбора, у ком случају је одлука
донесена на тој сједници пуноважна уколико су за њу
гласала оба пристутна члана.
Уколико у току трајања мандата Одбора неком члану
Одбора из било ког разлога престане мандат, Одбор ће
обављати свој рад до именовања новог члана у складу
са законом.
Члан 8.
Одбор ради и све одлуке доноси у сједницама.
Сједнице Одбора одржавају се по потреби.
Сједнице сазива и дневни ред предлаже предсједник
Одбора. У случају спријечености предсједника а када то
хитност поступања захтијева, сједницу може сазвати и
члан Одбора.
По одобрењу предсјеника, сједници Одбора, поред
чланова Одбора и записничара, могу присуствовати и
друга лица.
Члан 9.
На сједницама Одбора води се записник који потписују
предсједник, чланови Одбора и записничар.
Записник са сједнице Одбора садржи: датум
одржавања сједнице, имена присутних чланова
Одбора, имена других лица присутних на сједници,
предмет расправљања и одлучивања, изреку доносене
одлуке, резултат гласања са назнаком имена чланова
Одбора који су гласали против одлуке и који су поводом

18. август 2014.

одлуке издвојили своје мишљење као и друге закључке
који су на сједници донесени.
О вођењу записника стара се општински службеник који
обавља стручно-административне послове за потребе
Одбора.
Члан 10.
Oдлуку о жалби Одбор доноси на сједници, у правилу
затвореној за јавност, коју сазива и којом предсједава
предсједник Одбора.
Одлуке Одбора доносе се већином гласова присутних
чланова Одбора. Предсједник и чланови Одбора не
могу се уздржати од гласања.
О донесеној одлуци на сједници Одбора сачињава се
посебан записник о вијећању и гласању у који се уписује
како је сваки присутни члан Одбора гласао и изрека
донесене одлуке. Записник потписују сви присутни
чланови Одбора који су гласали и записничар, након
чега се записник затвара у посебан коверат и одлаже у
спис предмета.
III-ПРАВИЛА ПОСТУПКА ПО ЖАЛБИ
Члан 11.
Поступак по жалби Одбор води по одредбама Закона о
општем управном поступку.
Члан 12.
Жалба се у правилу Одбору доставља путем органа
који је поступао у првом степену. Уколико је жалба
достављена Одбору непосредно или путем поште,
Одбор ће жалбу доставити простепеном органу ради
испитивања да ли је жалба допуштена, благовремена и
да ли је изјављена од овлашћеног лица. Уз то ће Одбор
од првостепеног органа захтијевати доставу изјашњења
по жалби као и цјелокупног списа предмета.
Када орган који је поступао у првом степену, након
пријема жалбе, нађе да је поднесена жалба допуштена,
благовремена и изјављена од овлаштеног лица, а није
новим рјешењем замијенио рјешење које се жалбом
побија, дужан је без одлагања, а најкасније у року од
пет дана од дана пријема жалбе, исту доставити Одбор
на поступање.
Уз жалбу се достављају сви списи који се односе на
предмет жалбе као и изјашњење по сваком наводу
жалбе, на обрасцу који прописује Одбор. Образац
садржи: назив органа који је донио првостепено
рјешење, број и датум рјешења, правни основ рјешења
на које је изјављена жалба, датум уручења рјешења на
које је изјављена жалба уз предочење доказа о уручењу
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ожалбеног рјешења, датум кад је изјављена жалба, да
ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од
овлашћеног лица, име и презиме подносиоца жалбе,
контакт телефон а нарочито изјашњење по сваком
наводу жалбе.
Уколико првостепени орган не достави изјашњење по
жалби, Одбор ће затражити да се исто достави чим
прије а најкасније у року од пет дана.
Члан13.
Сматраће се да је поступак по жалби пред Одбором
започет даном достављања жалбе, изјашњења
првостепеног органа по жалби и цјелокупног списа
предмета.
Члан 14.
Жалба се подноси у писменој форми, мора да буде
разумљива и да садржи све потребне елементе да би
се по жалби могло поступати.
Уколико жалба има недостатака у смислу претходног
става, Одбор ће наложити подносиоцу жалбе да те
недостатке у остављеном року отклони.
Рок за рјешавање по жалби из претходног става
рачунаће се од дана пријема допуне жалбе.
Члан15.
Уколико подносилац жалбе одустане од жалбе Одбор
ће донијети закључак о обустављању поступка, против
којег није дозвољена посебна жалба.
Члан 16.
По пријему жалбе предсједник Одбора одређује
извјестиоца и без одлагања му додјељује жалбу у рад
са цјелокупним списом предмета.
Члан 17.
Извјестилац по пријему жалбе припрема и доставља
Одбору детаљан извјештај о предмету жалбе са
приједлог одлуке по жалби.
Сваки члан Одбора је обавезан да се упозна са
предметом жалбе.
Члан 18.
На сједници Одбора, извјестилац усмено излаже
садржај жалбе, битне чињенице и приједлог одлуке.
Након излагања извјестиоца предсједник Одбора даје
ријеч осталим члановима Одбора који могу да изложе
своје мишљење у вези са предметом о којем је
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извјестилац излагао. По обављеној расправи чланови
Одбора доносе одлуку.
Рјешавајући по жалби, Одбор као другостепени орган,
може жалбу због недопуштености, неблаговремености и
ако је изјављена од неовлашћеног лица одбацити, ако
је о томе пропустио да одлучи првостепени орган.
Уколико жалбу не одбаци, Одбор ће предмет узети у
рад.
Члан 19.
Одлучујући по жалби, Одбор може донијети одлуку да
се жалба одбије и потврди првостепено рјешење, да
поништи првостепено рјешење у цјелости или
дјелимично и предмет врати првостепеном органу или
га измијенити.
Члан 20.
Одбор ће жалбу одбити и потврдити првостепено
рјешење ако нађе да је првостепени поступак правилно
спроведен и да је донесено рјешење основано на
закону а жалба неоснована, односно да су недостаци у
првостепеом поступку такве природе да не могу утицати
на коначно рјешење.
Члан 21.
Одбор ће уважити жалбу и поништити првостепено
рјешење и предмет вратити првостепеном органу на
поновни поступак ако утврди да због погрешно и
непотпуно утврђеног чињеничног стања треба
спровести нови поступак, да се у поступку није водило
рачуна о правилима поступка која би била од утицаја на
рјешење, да је диспозитив побијаног рјешења нејасан
или је у противрјечности са образложењем.
Члан 22.
Одбор ће поништити првостепено рјешење и сам
ријешити ствар ако утврди да су у првостепеном
поступку погрешно оцијењени докази, да је из
утврђених чињеница изведен погрешан закључак у
погледу чињеничног стања, да је погрешно примијењен
материјални пропис или ако нађе да је на основу
слободне оцјене доказа требало донијети другачије
рјешење.
Члан 23.
Када је за утврђивање или оцјену неке чињенице важне
за рјешавање жалбе потребно стручно знање којим
Одбор не располаже, предсједник Одбора ће одредити
независног вјештака.
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Члан 24.

Изузетно, Одбор може сам провести поступак
саслушања подносиоца жалбе, свједока и вјештака
када то сматра неопходним за правилно утрђивање
битних чињеница и правилно рјешење поступка, у циљу
бржег и економичнијег отклањања недостатака у
првостепеном поступку.
О изјавама и другим важним радњама у поступку води
се записник.
Члан 25.
Одбор може одлучити да у предмету у којем је донио
одлуку, а прије достављања одлуке странкама, поново
отвори расправу и донесе другачију одлуку.
Члан 26.
Одлуку по жалби Одбор доноси у року од 30 (тридесет)
дана од дана пријема комплетне жалбе, изјашњења и
списа предмета.
Одлуке Одбора су коначне и може их преиспитaти
надлежни суд у управном спору.
Члан 27.
Одбор доноси одлуке у форми рјешења и закључка.
Рјешењем се одлучује о правној ствари која је предмет
поступка, а закључком о питањима која се тичу
поступка.
Одлука Одбора садржи: број и датум исте, увод, изреку,
образложење, поуку о правном лијеку, потпис
предсједника Одбора или лица које он овласти и печат
Одбора.
Члан 28.
Одлука Одбора, са свим списима предмета, доставља
се првостепеном органу најкасније у року од осам дана
од дана доношења одлуке.
Првостепени орган је дужан да, у року од осам дана од
дана пријема одлуке, један њен примјерак достави
подносиоцу жалбе.
Члан 29.
На питања која се тичу поступка по жалби, која нису
уређена овим пословником примјењују се одредбе
Закона о општем управном поступку, а о осталим
питањима одлучије Одбор у сваком конкретном случају.

18. август 2014.

IV –ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Овај пословник
Одбор доноси већином гласова
чланова Одбора. Измјене и допуне овог пословника
врше се на начин и по поступку његовог доношења.
Члан 31.
Овај пословник ступа на снагу даном његовог
доношења а објавиће се у „Гласнику општине Зворник“.

Број: 01-020-5/14
ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА
Датум: 06.06.2014. г
Илић Војиславка,дипл.правник с.р.
На основу члана
43. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05 и 98/13),члана 38. и 44.
Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник
општине
Зворник''
број:3/10,14/12
и
3/13),Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2013.годину
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:13/13), Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете, број: 02-0221/14 а на захтјев Куртума Миливоја, Начелник општине
д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава
се
Куртума
Миливоју,
ЈМБ
0405974182334,Зворник-Шћемлија једнократна новчана
помоћ у износу од 150,00 КМ за социјално угрожену
породицу,трошкове лијечења супруге.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-122/14
Датум: 12.02.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

18. август 2014.

трошкова сахране Цвијетиновић Милована који није
имао уже чланове породице , у износу од 300,00 КМ.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне помоћи
појединцима-одјељење за привреду 01190150.Новчана
средства исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

ЗАКЉУЧАК

IV

I

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

Одобравају се новчана средства Џинић Станимир из
Каракаја, ЈМБ:1402952182395,за покривање трошкова
лијечења у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне помоћи
појединцима-одјељење за привреду 01190150.Новчана
средства исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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:08-430-1155/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.02.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Драго Цвијетиновић
из Трновице, ЈМБ:0309964183911,за
покривање

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-276/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.03.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Слободан
Лазаревић из Јасенице, ЈМБ:1908976183911,за
покривање трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне помоћи
појединцима-одјељење за привреду 01190150.Новчана
средства исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

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

22

Службени гласник општине Зворник

Број 06

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-268/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.04.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

18. август 2014.

Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Љубо Лакић из
Роћевића, ЈМБ:0408970183905,у износу од 150,00 КМ –
тешка материјална ситуација.

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне помоћи
појединцима-одјељење за привреду 01190150.Новчана
средства исплатити на благајни општине.

I

III

Одобравају се новчана средства Буњевац Невенки,у
износу 300,00 КМ на име једнократне помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

II
Средства исплатити са позиције- једнократне помоћи
појединцима и трошкови за сахрану незбринутим
лицима, потрошачка јединица Одјељење за
привреду,пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-245/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.04.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-277/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.04.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Миро Перић из
Козлука, ЈМБ:1710958183896,за покривање трошкова
лијечења у износу од 100,00 КМ.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне помоћи
појединцима-одјељење за привреду 01190150.Новчана
средства исплатити на благајни општине.
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III

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-425/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.05.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Радовић
Слободану
из
Грбаваца,са
ЈМБ:1909951183905, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ ,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

18. август 2014.

На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Филиповић Милан
из Јасенице, ЈМБ:0304968183892,за
покривање
трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне помоћи
појединцима-одјељење за привреду 01190150.Новчана
средства исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-161/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.05.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК

Члан 3.

I

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

Одобравају се новчана средства Саво Алексић са
Улица, ЈМБ:0901958182403,за покривање трошкова
лијечења у износу од 150,00 КМ.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-509/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.05.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне помоћи
појединцима-одјељење за привреду 01190150.Новчана
средства исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-198/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.05.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

18. август 2014.

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Вуковић Милану из Дрињаче,са
ЈМБ:1003950183899, једнократна новчана помоћ као
социјално угроженој и особи изразито нарушеног
здравственог стања, у износу 100,00 КМ .
II
Средства из тачке 1. овог закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције-Једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.

I

III

Одобрава се Вуковић Милану из Дрињаче,
ЈМБ:1003950183899,једнократна новчана помоћ као
социјално угроженој и особи изразито нарушеног
здравственог стања, у износу 100,00 КМ.

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције- једнократне помоћи појединцима и трошкови
за сахрану незбринутих лица,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-501/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.05.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
РБ
1.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Александра Абазовић

ШКОЛА
Гимназија

IV

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-474/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.05.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'',
број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати награда ученицима средњих школа
I
Одобравају се средства на име новчаних награда
ученицима завршних разреда средњих школа,
носиоцима „Вукове дипломе“, у укупном износу 6500КМ,
и то поименично како слиједи:

ВРСТА НАГРАДЕ
Вуковац

НАПОМЕНА
IV-1

ИЗНОС (КМ)
200
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2.

Бојана Гојковић

Гимназија

Вуковац

IV-1

200

3.

Катарина Ђошан

Гимназија

Вуковац

IV-1

200

4.

Данијела Зеленовић

Гимназија

Вуковац

IV-1

200

5.

Ивана Петровић

Гимназија

Вуковац

IV-1

200

6.

Јована Ивановић

Гимназија

Вуковац

IV-2

200

7.

Александра Митровић

Гимназија

Вуковац

IV-2

200

8.

Јована Пејић

Гимназија

Вуковац

IV-2

200

9.

Јована Јовичић

Гимназија

Вуковац

IV-3

200

10.

Ана Писић

Гимназија

Вуковац

IV-3

200

11.

Марија Савић

Гимназија

Вуковац

IV-3

200

12.

Дејан Стојкић

Гимназија

Вуковац

IV-3

200

13.

Сања Попић

Гимназија

Вуковац

IV-3

200

14.

Немања Ћирић

Гимназија

Вуковац и уч.ген.

IV-4

300

15.

Наташа Танацковић

Гимназија

Вуковац

IV-4

200

16.

Жељана Крстовић

Гимназија

Вуковац

IV-4

200

17.

Дејана Крстовић

Гимназија

Вуковац

IV-4

200

18.

Бранко Баљак

Медицински тех.

Вуковац

IV-5

200

19.

Јована Деурић

Медицински тех.

Вуковац

IV-5

200

20.

Елмедина Јунузовић

Медицински тех.

Вуковац

IV-5

200

21.

Ђурђина Михајловић

Медицински тех.

Вуковац

IV-5

200

22.

Мирјана Михајловић

Медицински тех.

Вуковац

IV-6

200

23.

Маида Пандур

Медицински тех.

Вуковац

IV-6

200

24.

Ивана Пантић

Медицински тех.

Вуковац

IV-6

200

25.

Пелка Спасојвић

Медицински тех.

Вуковац

IV-6

200

26.

Јелица Митровић

Економски тех.

Вуковац

IV-7

200

27.

Милица Рисовић

Економски тех.

Вуковац

IV-8

200

28.

Јелена Тадић

Посл.-правни тех

Вуковац

IV-10

200

29.

Жаклина Чолаковић

Економски тех.

Одликаш

IV-7

200

УКУПНО: Средњошколски
центар „Петар Кочић“
РБ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

5900
ШКОЛА

ВРСТА НАГРАДЕ

НАПОМЕНА

ИЗНОС (КМ)

30.

Бранко Миличић

Машински тех.

Вуковац и уч.ген.

IV

300

31.

Бранко Миличић

Машински тех.

I мјесто рег.такм.

IV

100

31.

Слађан Лазић

Аутоелектричар

Ученик генерације

III степен

200

УКУПНО:

600

Технички школски центар
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СВЕ УКУПНО

6500

II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције, Награде Вуковаца и школска
такмичења, економски код 416100.
Новчане награде ће бити уручене на свечаној прослави
матурске вечери.

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-473/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.05.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

о одобравању новчане помоћи

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-51/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.05.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Одобравају се новчана средства Повлакић Мехмед из
Кула града
ЈМБ:2505952183917, за покривање
трошкова лијечења у износу од 160,00 КМ.

На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

I

II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи појединцима –одјељење за привреду 01190150.
Новчана средства исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV

I
Одобрава
се
Матић
Лазару
из
Цера,са
ЈМБ:0612945184227, једнократна новчана помоћ у
износу 50,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- Једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-518/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК

IV
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I

Одобрава се Туристичкој оорганизацији општине
Зворник,исплата 4.500 КМ,намјенски за финансирање
текућих активности у 2014. години.
II
Средства из тачке 1. овог закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције,Субвенција за рад Туристичке
организације,економски код 414100.
Средства ће се уплатити на жиро-рачун Туристичке
организације.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 02-400-52/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05 и 98/13),члана 38. и 44.
Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник
општине
Зворник''
број:3/10,14/12
и
3/13),Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2013.годину
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:13/13), Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете, број: 02-0221/14 а на захтјев Новичић Мирославе, Начелник
општине д о н о с и:
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава
се
Новичић
Мирослави,
ЈМБ
0811978168327,Зворник-Китовнице
једнократна
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за социјално
угрожену породицу,школовање дјеце.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III

18. август 2014.

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: 08-430-390/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Јовић Милану ,
ЈМБ:041297318033 из Брањева, у износу од 600 км за
покривање трошкова сахране трагично настрадалог
Филиповић (Миладина) Предрага из Брањева.
II
Средства из тачке 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције 416100-средства за једнократне новчане
помоћи-економски код 01190150.Средства исплатити на
благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-478/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:
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З А К Љ У Ч А К

Члан 3.

Члан 1.

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

Муратовић (Сулејман) Сенахиду из Шетића, са
ЈМБ:01101984183909,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ ,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-463/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Станојевић (Милан) Ани из Зворника,ул.Светог Саве 67
4/30, са ЈМБ:2404989778626,одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ ,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-456/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.Правилника
о начину и условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник,број:02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Бошковић (Јован) Вујадину из Каракаја,са
ЈМБ:0905937184231,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-477/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.Правилника
о начину и условима за додјелу једнократних новчаних
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помоћи из буџета општине Зворник,број:02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК

18. август 2014.
Члан 3.

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

I

Члан 4.

Ристић (Милојко) Раденку из Зворника,са
ЈМБ:0104983183948,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-342/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:4/05,11/05,3/07,13/07,8/08) и члана 46. Правилника
о раду запослених у Административној служби општине
Зворник број: 02-014-42/09 од 26.05.2009. године,
Начелник општине д о н о с и:
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Вуковић
(Миле)
Радету,из
Зворника,раднику
Административне службе општине Зворник, одобрава
се исплата у од 200,00 КМ ,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 411200-помоћ радницима АОС Зворник.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-481/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05 и 98/13),члана 38. и 44.
Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник
општине
Зворник''
број:3/10,14/12
и
3/13),Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2013.годину
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:13/13), Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете, број: 02-0221/14 а на захтјев Нинковић Ведране, Начелник општине
д о н о с и:
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава
се
Нинковић
Ведрани,
ЈМБ
1701986185099,Зворник-Ул.Браће Југовић Б-13,10/05
једнократна новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за
друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-112/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.Правилника
о начину и условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник,број:02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

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

ЗАКЉУЧАК

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

I
Гајић
Милану
из
Зворника,са
ЈМБ:0510969183925,одобрава се исплата у износу од
100,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –тешка
материјална ситуација.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

Члан 3.

Члан 4.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-63/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.Правилника
о начину и условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник,број:02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

III

ЗАКЉУЧАК

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

I

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-388/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:4/05,11/05,3/07,13/07,8/08) и члана 46. Правилника
о раду запослених у Административној служби општине
Зворник број: 02-014-42/09 од 26.05.2009. године,
Начелник општине д о н о с и:
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Гаврић Драгој из Зворника,раднику Административне
службе Општине Зворник,одобрава се исплата у износу
од 300,00 КМ ,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 411200-помоћ радницима АОС Зворник.

Куртума
(Сојан)
Сањи
из
Зворника,са
ЈМБ:0908976189223,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –тешка
материјална ситуација.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-243/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05 и 98/13),члана 38. и 44.
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Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник
општине
Зворник''
број:3/10,14/12
и
3/13),Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2013.годину
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:13/13), Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете, број: 02-0221/14 а на захтјев Халиловић Селвира, Начелник
општине д о н о с и:
З А К Љ У Ч А К

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.

I

IV

Одобрава
се
Халиловић
Селвиру,
ЈМБ
2010981183927,Зворник-Крижевићи 146 једнократна
исплата у износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.

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

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: 08-414-111/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05 и 98/13),члана 38. и 44.
Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник
општине
Зворник''
број:3/10,14/12
и
3/13),Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2013.годину
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:13/13), Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете, број: 02-0221/14 а на захтјев Обачкић Јове, Начелник општине д о
н о с и:
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава
се
Обачкић
Јови,
ЈМБ
1206977183969,Зворник-Сопотник једнократна исплата
у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.

II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-110/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Ђуки Јевтић из
Локања, ЈМБ:0605958188934,за покривање трошкова
лијечења у износу од 500,00 КМ.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне помоћи
појединцима-одјељење за привреду 01190150.Новчана
средства исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-482/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
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ЗАКЉУЧАК

III

о одобравању новчане помоћи

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

I

IV

Одобрава се Спасојевић (Радован) Ковиљка из
Зворника,Ул.Светог Саве 66,са ЈМБ:1605943188893,
једнократна новчана помоћ у износу 100,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-19/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

о одобравању новчане помоћи

IV

I

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

Одобрава се Симић (Владо) Перси из Брањева, ЈМБ3004963195067, једнократна новчана помоћ у износу
100,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-12/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III

ЗАКЉУЧАК

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

о одобравању новчане помоћи

IV

I

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

Одобрава се Ђукановић (Стеван) Алекси из
Зворника,Ул.Симе Перића С 25,,са ЈМБ:0809958174377,
једнократна новчана помоћ у износу 100,00 КМ на име
трошкова лијечења.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
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18. август 2014.

ЗАКЉУЧАК

III

о одобравању новчане помоћи

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

I
Одобрава се Ђорђић (Александар) Драгану из Доњег
Шепка,са ЈМБ-0506969501156, једнократна новчана
помоћ у износу 200,00 КМ на име трошкова лијечења.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-43/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

IV

ЗАКЉУЧАК

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

о одобравању новчане помоћи

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-40/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

Одобрава се Maџаревић (Шемсо) Свијетлани из
Табанаца,са ЈМБ:1005971187676, једнократна новчана
помоћ у износу 100,00 КМ на име трошкова лијечења.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

ЗАКЉУЧАК

IV

о одобравању новчане помоћи

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

I
Одобрава се Сарајлић (Рамо) Сенаду из Дугог
Дијела,са ЈМБ:2403968183928, једнократна новчана
помоћ у износу 100,00 КМ на име трошкова лијечења.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

I

благајни

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-47/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
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Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

ЗАКЉУЧАК

благајни

III

о одобравању новчане помоћи

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

I
Одобрава се Влаховић (Мила) Ивани из
Зворника,Ул.Светог
Саве
бр
134,са
ЈМБ:1404984778640, једнократна новчана помоћ у
износу 100,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

18. август 2014.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-49/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК

IV

о одобравању новчане помоћи

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

I

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-45/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

Одобрава се Вељанчић (Данило) Предрагу из
Зворника,Насеље Бирач 13-3/8,са ЈМБ:2208952183890,
једнократна новчана помоћ у износу 100,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV

I
Одобрава се Кикић (Живорад) Драгани из Зворника, са
пребивалиштем
у
Ул.''Нова'',бр.12,са
ЈМБ:0708961186377, једнократна новчана помоћ у
износу 100,00 КМ на име трошкова лијечења.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-15/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
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Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Пожарчевић (Милан) Зорану из
Челопека,са ЈМБ:0904968183938, једнократна новчана
помоћ у износу 100,00 КМ на име трошкова лијечења.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-62/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

Број: 08-430-51/2014
Датум: 09.06.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Рикић (Јован) Зорици ,Улица Јадарска
22,са ЈМБ:1711953178521, једнократна новчана помоћ у
износу 100,00 КМ на име трошкова лијечења.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Драгић Стојану из Горње Пилице,
ЈМБ:0201966183921, једнократна новчана помоћ у
износу 100,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.

III

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

III

ЗАКЉУЧАК

Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV

ЗАКЉУЧАК

Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

18. август 2014.

благајни

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-479/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
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Српске'',број:101/04,42/05 и 98/13),члана 38. и 44.
Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник
општине
Зворник''
број:3/10,14/12
и
3/13),Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2013.годину
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:13/13), Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете, број: 02-0221/14 а на захтјев Крунић Бојана, Начелник општине д о
н о с и:
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава
се
Крунић
Бојану,
ЈМБ
2810968183403,Зворник-Ул.Болничка 76А једнократна
исплата у износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.

18. август 2014.

Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-127/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК

IV

I

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

Џинић (Станимир) Драгиши РВИ, из Каракаја бб,са
ЈМБ:2909974182403,одобрава се исплата у износу
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-113/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.Правилника
о начину и условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник,број:02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Милошевић (Бошко) Сањи из Зворника,са
ЈМБ:0305963176509,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –тешка
материјална ситуација.
II

II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100-средства за инвалиде,рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-415/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
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Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III

ЗАКЉУЧАК

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

о одобравању новчане помоћи

IV

I
Одобрава се Доминковић (Душан) Јулкица из
Зворника,са ЈМБ:2404952188918, једнократна новчана
помоћ у износу 150,00 КМ на име тешке материјалне
ситуације.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

18. август 2014.

благајни

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-106/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

III

ЗАКЉУЧАК

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

о одобравању новчане помоћи

IV

I

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''

Одобрава се Милутиновић Цвијану из Каракаја,са
ЈМБ:3003948183897, једнократна новчана помоћ у
износу 100,00 КМ на име трошкова лијечења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-101/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

II

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Марковић (Славко) Нада из Г.Пилице ,са
ЈМБ:2610965188894, једнократна новчана помоћ у
износу 100,00 КМ на име трошкова лијечења.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.

Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-400/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
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Српске'',број:101/04,42/05,118/05 и 67/13)),члана 38. и
44. Статута општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број:3/10,14/12 и
3/13),Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2013.годину
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете, број: 02-0222/13 а на захтјев Сикимић Бранке, Начелник општине д
о н о с и:
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава
се
Сикимић
Бранки,
ЈМБ
1312976188891,Зворник-Каракај 5,јули једнократна
исплата у износу од 500,00 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“.

18. август 2014.

Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-487/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.Правилника
о начину и условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник,број:02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Зекић
(Стеван)
Чеди
из
Зворника,са
ЈМБ:1802977180034,одобрава се исплата у износу од
100,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –тешка
материјална ситуација.
II

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-114/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.

ЗАКЉУЧАК

IV

о одобравању новчане помоћи

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

I
Одобрава се Костић (Српко) Милени из Шетића,са
ЈМБ-0503977188891, једнократна новчана помоћ у
износу 100,00 КМ на име трошкова лијечења.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.

Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-404/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
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Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК

18. август 2014.
Члан 3.

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

I

Члан 4.

Одобравају се новчана средства Марковић Милена
ЈМБ:1307971188954 из Локања, у износу 300,00 КМ за
покривање трошкова сахране Марковић Петра из
Локања.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи-економски код 01190150.
Средства исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-492/2014
НАЧЕЛНИК
Датум:11.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) 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.
Станојевић (Милорад) Влади из Каракаја бр.118,са
ЈМБ:2811981183903, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ ,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења оца Станојевић
Милорада.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

Члан 3.

Члан 1.
Радић (Радослав) Драгињи из Зворника,ул.Вука
Караџића 153 Б,са ЈМБ:1709987188912, одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ ,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-480/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:
З А К Љ У Ч А К

благајни

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-484/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.

ЗАКЉУЧАК

III

Средства исплатити именованој
на
Административне службе општине Зворник.

благајни

о одобравању новчане помоћи

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

I

IV

Одобрава се Рајић (Обрен) Александру из Зворника
,Браће Југовића Б-6 ,са
ЈМБ:0202973174357,
једнократна новчана помоћ у износу од 100,00 КМ на
име тешке материјалне ситуације.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованој
на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-114/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-497/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се Милановић (Милан) Милеви из Зворника
,Светог Саве бр.49 ,са ЈМБ0111956178998, једнократна
новчана помоћ у износу од 150,00 КМ на име тешке
материјалне ситуације.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованој
на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV

I
Одобрава се Лазаревић (Стево) Ивану из Цера,(Цер
бр.82) ,са ЈМБ:0106988183892, једнократна новчана
помоћ у износу од 150,00 КМ на име тешке материјалне
ситуације.
II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-413/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

41

Службени гласник општине Зворник

Број 06

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

18. август 2014.

удружења.Удружење је дужно доставити доказ о
изведеним радовима.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

о одобравању новчане помоћи

IV

I

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-54/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.Правилника
о начину и условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник,број:02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК

Одобрава се Дачић (Недељко) Недељки из Зворника
,Светог Саве 3-13,са ЈМБ:0707968197173, једнократна
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ на име трошкова
лијечења.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованој
на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-488/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

I
Томић (Цвијетин) Бранимир из Каракаја,са
ЈМБ:0302981180085,одобрава се исплата у износу од
100,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –тешка
материјална ситуација.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

ЗАКЉУЧАК

IV

I

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

Одобравају се новчана средства ОО Породица
погинулих ,несталих и заробљених бораца општине
Зворник у износу од 1.300,00 КМ за покривање
изградње спомен плоче на Црном Врху.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције Средства за заштиту и одржавање споменика
и
спомен
обиљежја
511200-економски
код
0119180.Средства исплатити на жиро рачун

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-476/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.Правилника
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18. август 2014.

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 доноси
ЗАКЉУЧАК

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

I

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

Стевановић (Цвијетин) Зорици из Шетића,са
ЈМБ:1507969188911,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

IV

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-503/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК

III

I

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

Одобравају се новчана средства Боксерском клубу
''Дрина'' Зворник за финансирање трошкова одласка и
боравка на боксерском такмичењу које ће се одржати у
Црној Гори (Будва).

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-496/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.Правилника
о начину и условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник,број:02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Радовић (Слободан) Радоји из Грбаваца,са
ЈМБ:0104976183894,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –тешка
материјална ситуација.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.
III

благајни

II
Новчана средства у износу 1.500,00 КМ ће се
обезбједити са позиције буџетска резерва.Средства
уплатити на жиро рачун Боксерског клуба ''Дрина''
Зворник.
III
Новчана средства се реалоцирају са позиције буџетска
резерва на позицију 415200-Грант за финансирање
спортских
организација,
потрошачка
јединица
01190150-Одјељење за привреду,пољопривреду и
друштвене дјелатности.
IV
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Администартивне службе општине Зворник.
V
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-111/2014
Датум: 19.06.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Начелник општине д о н о с и:
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З А К Љ У Ч А К

Члан 3.

Члан 1.

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

Михајловски
(Раде)
Емилији,ППБ,из
Зворника
ул.9.Април С-5 2/9, са ЈМБ:1405937176779,одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ ,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде,рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-65/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Јосић
Ивани
из
Козлука,са
ЈМБ:1510990778614,студенту Факултета пословне
економије у Бијељини одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ ,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-514/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10,14/12 и 3/13) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине д о н о с и:
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Бошковић
(Никола)
Тањи
из
Зворника,са
ЈМБ:2410968179358 и сталним местом пребивалишта
Браће Југовића Б-7 7/35 одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-131/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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Број 06

На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Тадић Игору из Зворника са сталним мјестом
пребивалишта Радничка 7а/2 и ЈМБ :1108985181968,
члан и тренер у Теквондо клуба ''Српски Соко'' из
Зворника одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на
име учешћа,стручног усавршавања и добијања лиценце
на Интернационалном семинару.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства уплатити на жиро рачун клуба код Банке
Српске број:568-503-50001951-96.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-513/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Ћосић Миљану из Зворника са сталним мјестом
пребивалишта Трг Краља Петра I Карађорђевића број 2
и ЈМБ 1804983170094, члан и тренер у Теквондо клуба
''Српски Соко''из Зворника одобрава се исплата у
износу од 300,00 КМ на име учешћа,стручног
усавршавања
и
добијања
лиценце
на
Интернационалном семинару.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.

18. август 2014.

Средства уплатити на жиро рачун клуба код Нове банке
број:555-400-00080197-78.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-512/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобравају се новчана средства Српској православној
црквеној општини Шепачко-Брањевска у износу од
8.000,00 КМ за суфинансирање трошкова изградње
споменика палим борцима на Брањеву.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције,
415200-суфинансирање
заједничких
пројеката-01190120-Кабинет
начелника
општине.Средства уплатити на жиро рачун СПЦ
Шепачко-Брањевске.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 02-400-56/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'',
број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати награда ученицима основних школа

18. август 2014.

Одобравају се средства на име новчаних награда
ученицима завршних разреда основних школа,
носиоцима „Вукове дипломе“ и награда за најуспјешније
ученике на школским такмичењима, у укупном износу
4900КМ, и то поименично како слиједи:

I
РБ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШКОЛА

ВРСТА НАГРАДЕ

НАП.

ИЗНОС (КМ)

1.

Тамара Рикић

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

Вуковац

IX-1

100

2.

Теодора Милићевић

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

Вуковац

IX-1

100

3.

Кристина Стојић

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

Вуковац

IX-1

100

4.

Марија Кљештан

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

Вуковац и уч.ген.

IX-2

200

5.

Марко Митровић

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

Вуковац

IX-4

100

6.

Снежана Ђенадија

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

Вуковац

IX-5

100

7.

Александра Станковић

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

Вуковац

IX-5

100

8.

Соња Поповић

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

Вуковац

IX-6

100

9.

Николина Цвјетковић

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

Вуковац

IX-6

100

10.

Немања Драгутиновић

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

Вуковац

IX-6

100

11.

Марина Радић

ЈУ
ОШ
„ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ“

Вуковац и уч.ген.

IX

200

12.

Тамара Куцурски

ЈУ
ОШ
„ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ“

Вуковац

IX

100

13.

Теодора Ристић

ЈУ
ОШ
„ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ“

Вуковац

IX

100

14.

Шејла Шабић

ЈУ
ОШ
„ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ“

Вуковац

IX

100

15.

Авдија Ибрахимовић

ЈУ
ОШ
„ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ“

Вуковац

IX

100

16.

Исидора Беатовић

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Вуковац и уч.ген.

IX

200

17.

Милан Илић

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Вуковац

IX

100

18.

Катарина Марковић

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Вуковац

IX

100

19.

Дејана Мићић

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Вуковац

IX

100

20.

Миљана Мићић

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Вуковац

IX

100

21.

Јована Дражић

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Вуковац

IX

100

22.

Недељко Вигњевић

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Вуковац

IX

100

23.

Нермина Халиловић

ЈУ ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

Вуковац и уч.ген.

IX

200

24.

Јелена Стевановић

ЈУ ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

Вуковац и уч.ген.

IX

200

25.

Владан Драгић

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

Вуковац и уч.ген.

IX-2

200

26.

Миленко Аћимовић

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

Вуковац

IX-3

100
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27.

Здравко Миловановић

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

Вуковац

IX-3

100

28.

Драгана Костић

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

Вуковац

IX-3

100

29.

Драгана Лазић

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

Вуковац

IX-1

100

30.

Валентина
Стевановић

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

Вуковац

IX-1

100

Бошковић-

УКУПНО:

3600

Награде за успјехе на школским такмичењима:
РБ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШКОЛА

ВРСТА
ТАКМИЧЕЊА

НАП.

ИЗНОС (КМ)

1.

Тања Гаврић

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

1 мј.регија-матем

VIII-3

50

2.

Марија Кљештан

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

1 мј.регија-истор.

IX-2

50

3.

Стана Савић

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

1
мј.регија-800
метара трчање

IX-4

50

4.

Милица Пелемиш

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

1 мј.регија-скок
даљ

IX-2

50

5.

Владан Драгић

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

1мј.регија хемија

IX-2

50

6.

Даринка Видовић

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

1 мј.регија-бацање
кугле

VIII-2

50

7.

Предраг Ристановић

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

1
мј.регија-100
матара трчање

IX-1

50

8.

Ања Спасојевић

Основна музичка школа

1мј. соло гитарарепубл.такм.

50

9.

Милица Ескић

Основна музичка школа

2мј. соло гитарарепубл.такм.

50

10.

Матеја Станковић

Основна музичка школа

3мј. соло гитарарепубл.такм.

50

11.

Тина Станковић

Основна музичка школа

1мј. соло гитарарепубл.такм.

50

12.

Петар Лазић

Основна музичка школа

2мј. соло гитарарепубл.такм.

50

13.

Немања Стевановић

Основна музичка школа

2мј. соло гитарарепубл.такм.

50

14.

Никола Ерић

Основна музичка школа

3мј. соло гитарарепубл.такм.

50

15.

Јелена Петровић

Основна музичка школа

3мј. соло гитарарепубл.такм.

50

16.

Стефан Несторовић

Основна музичка школа

1мј.соло
харм.републ.такм.

50

17.

Петар Николић

Основна музичка школа

1мј.соло
харм.републ.такм.

50

у
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18.

Ива Капетановић

Основна музичка школа

2мј.соло
виол.републ.такм.

50

19.

Никола Ерић

Основна музичка школа

2мј.солфеђорепубл.такм.

50

20.

Стефан Тодоровић

Основна музичка школа

2мј.солфеђорепубл.такм.

50

21.

Вељко Сандић

Основна музичка школа

2мј.солфеђорепубл.такм.

50

22.

Јелена Петровић

Основна музичка школа

2мј.солфеђорепубл.такм.

50

УКУПНО:

1100

СВЕ УКУПНО

4700
II

Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције, Награде Вуковаца и школска
такмичења, економски код 416100.
Новчане награде ће бити уручене на свечаној прослави
матурске вечери.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 02-400-58/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.Правилника
о начину и условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник,број:02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
I

Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-382/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.Правилника
о начину и условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник,број:02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

Павловић
Загорки
из
Зворника,са
ЈМБ:2004984187214,одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.

ЗАКЉУЧАК

II

I
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Зељко (Милорад) Виолети из Зворника, са
ЈМБ:2507969179134,одобрава се исплата у износу од
100,00 КМ, на име једнократне новчане помоћи –тешка
материјална ситуација.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне помоћи .
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

18. август 2014.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-475/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

I
Хаџић (Мујо) Авдулаху из Зворника-Кула Град, са
ЈМБ:0505963183938,одобрава се исплата у износу од
100,00 КМ, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
II

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-382/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне помоћи .

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

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

ЗАКЉУЧАК
I
Хаџић ((Мехмед) Мексиди из Зворника-Видакова ЊиваБуковик, са ЈМБ:2511964789314,одобрава се исплата у
износу од 100,00 КМ, на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења дјетета.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне помоћи .
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

III

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-498/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК

III

I

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

Одобравају се новчана средства Општинској Борачкој
организацији општине Зворник у износу од 2.100,00 КМ
за покривање дијела трошкова обиљежавања значајних
датума.

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

II
Средства у износу од 2.100,00 КМ исплатити са
позиције буџетска резерва.Средства са буџетске
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резерве реалоцирати на позицију 415200-грант за
финансирање
Општинске
Борачке
организације.Средства исплатити на жиро рачун
удружења.

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

III

ЗАКЉУЧАК

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.

I

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-62/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана 4.Правилника
о начину и условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник,број:02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Грабеж (Марко) Драженку из Зворника ,ул.Светог Саве
З-13/21, са ЈМБ:0912973102426,одобрава се исплата у
износу од 300,00 КМ, на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова сахране супруге Грабеж
Александре.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на
Административне службе општине Зворник.

благајни

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-521/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Чалић
(Бранко)
Жељку,РВИ,из
Зворника
ул.Мајевичка,са
ЈМБ:1801969183893,одобрава
се
исплата у износу од 150,00 КМ, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
II
Средства из члана 1. овог закључка обезбиједиће се са
позиције, 416100- средства за инвалиде,рањене и ППБ.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 08-430-397/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12)
и члана 9. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник
за 2014. годину ("Службени гласник општине Зворник",
број:
13/13),
Начелник
општине
доноси
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета
општине Зворник за 2014.годину у оквиру потрошачке
јединице 01190170-Одјељење за стамбено комуналне
послове и послове саобраћаја, са позиције:
- 412900-Накнада члановима Комисије за
повратак, развој и интеграције, на позицију:
- 412900-Расходи за рад Комисије за повратак и
интеграције, у износу 3.500,00 КМ, за
потрошачку
јединицу
01190110-Стручна
служба Скупштине општине.
Реалокација је потребна да би се
финансирали увећани трошкови рада
наведене Комисије.
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Члан 2.

Члан 1.

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".

Одобрава се реалокација средстава Буџета
општине Зворник за 2014.годину у оквиру потрошачке
јединице 01190140-Одјељење за финансије, са
позиције:
- 413300-Камате на дугорочне кредите из 2011,
2012. и 2013.године, на позицију:
- 412900-Судска рјешења, у износу 30.000,00
КМ.
Реалокација је потребна да би се
финансирали увећани трошкови по извршним
судским рјешењима.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-21/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12)
и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник
за 2014. годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/13), Начелник општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета
општине Зворник за 2014.годину у оквиру јединице
јединице 01190160-Одјељење за просторно уређење,
са позиције:
- 511700- Средства за израду просторно
планске документације, на позицију:
- 412900- Комисија за технички пријем објеката,
у износу 10.000,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна
да би се исплатиле увећане обавезе
комисијама за технички пријем објеката.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-20/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.06.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12)
и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник
за 2014. годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/13), Начелник Одјељења за финансије
доноси
З А К Љ У Ч А К

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-19/2014
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 11.06.2014. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Административна служба општине Зворник – Одјељење
за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја,
објављује
О Г Л А С
Административна служба општине Зворник – Одјељење
за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
на основу свог рјешења број: 05-373-7/14 од 13.06.2014.
године, извршило је у регистру Заједница етажних
власника стамбених зграда у регистарском листу број
112 упис промјене лица овлашћеног за представљање
Заједнице етажних власника зграде
« З-18 »која се
налази у Улици Светог Саве бр.51 у Зворнику, на тај
начин што ће досадашњем предсједнику Скупштине
Илић Милу престати представљања Заједнице етажних
власника зграде « З-18 »Зворник.
У будућем раду,Заједницу етажних власника
зграде «З-18 »Зворник, ће представљати предсједник
Скупштине Милошевић Тијана.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
Број: 05-373-7/14
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 13.06.2014. год
ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ
САОБРАЋАЈА
Бранко Јашић,дипл.инг., с.р.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Административна служба општине Зворник, Одјељење
за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја,
објављује
О Г Л А С
Административна служба општине Зворник ,
Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја на основу свог рјешења број. 05-373-8/14 од
20.06.2014. године, извршило је у регистру Заједнице
етажних власника стамбених зграда у реистарском
листу број 143 упис оснивања Заједнице етажних
власника зграде ''С-6-Борачка'' у Улици 9.април бр.10 у
Зворнику са слиједећим подацима:
Заједницу је основало 13 оснивача етажна
власника. Дјелатност заједнице је под шифром 70320,
која подразумјева вођење послова, њена права и
обавезе:
заједница управља зградом за рачун
етажних власника,
- обезбјеђује средства за одржавање
заједничких дијелова и уређаја зграде и
друге трошкове управљања зградом,
-

потреба,
-

одржава заједничке дијелове и уређује
зграде,
помаже
члановима
заједнице
у
остваривању њихових стамбених и других

18. август 2014.

редовно кориштење зграде,
обавља и све друге послове који се
односе на управљање зградом.
Заједница има сва овлаштења да у правном
промету са трећим лицима закључује
-

уговоре и обавља друге послове правног промета у
оквиру своје дјелатности, самостално и без
ограничења.
За обавезе у правном промету заједница
одговара свим новчаним средствима са којима
расолаже, а оснивачи и чланови заједнице одговарају
супсидијароно у складу са критеријумима плаћања
трошкова одржавања.
Заједницу представља предсједник Скупштине
Балорда Љубиша а предсједник Управног одбора Илић
Бранко заступа заједницу пред органима управе и
правосудним органима , у правним пословима са
трећим лицима везаним за одржавање и кориштење
зграде, самостално и без ограничења. У односу на
заједницу коју заступа, заступник је дужан да се
придржава одлука надлежних органа заједнице.
Заступник заједнице може у оквиру својих
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за
заступање заједнице.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
Број: 05-373-8/14
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 20.06.2014. год
ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ
САОБРАЋАЈА
Бранко Јашић,дипл.инг., с.р.

бави се кориштењем заједничких дијелова
згрде и земљишта које служе за
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претакање течног угљен диоксида и пуњење бочица
Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији

16

4.
5.
6.
7.

15
16

17
18
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58.
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60.
61.
62.
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65.
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Пословник о раду Одбора за жалбе
Закључак о одобравању новчаних средстава Куртума Миливоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Џинић Станимир
Закључак о одобравању новчаних средстава Драго Цвјетиновић
Закључак о одобравању новчаних средстава Слободан Лазаревић
Закључак о одобравању новчаних средстава Буњевац Невенки
Закључак о одобравању новчаних средстава Љубо Лакић
Закључак о одобравању новчаних средстава Миро Перић
Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Слободан
Закључак о одобравању новчаних средстава Филиповић Милан
Закључак о одобравању новчаних средстава Саво Алексић
Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава ученицима средњих школа
Закључак о одобравању новчаних средстава Матић Лазару
Закључак о одобравању новчаних средстава Повлакић Мехмеду
Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији
Закључак о одобравању новчаних средстава Новичић Мирослави
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Муратовић Сенахиду
Закључак о одобравању новчаних средстава Станојевић Ани
Закључак о одобравању новчаних средстава Бошковић Вујадину
Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Раденку
Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић Радету
Закључак о одобравању новчаних средстава Нинковић Ведрани
Закључак о одобравању новчаних средстава Гајић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Гаврић Драгој
Закључак о одобравању новчаних средстава Куртума Сањи
Закључак о одобравању новчаних средстава Халиловић Селвиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Обачкић Јови
Закључак о одобравању новчаних средстава Јевтић Ђуки
Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић Ковиљки
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђукановић Алекси
Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Перси
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђорђић Драгани
Закључак о одобравању новчаних средстава Сарајлић Сенаду
Закључак о одобравању новчаних средстава Маџаревић Свијетлани
Закључак о одобравању новчаних средстава Влаховић Ивани
Закључак о одобравању новчаних средстава Кикић Драгани
Закључак о одобравању новчаних средстава Вељанчић Предрагу
Закључак о одобравању новчаних средстава Пожарчевић Зорану
Закључак о одобравању новчаних средстава Драгић Стојану
Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић Зорици
Закључак о одобравању новчаних средстава Крунић Бојану
Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Сањи
Закључак о одобравању новчаних средстава Џинић Драгиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Доминковић Јулкици
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Нади
Закључак о одобравању новчаних средстава Милутиновић Цвијану
Закључак о одобравању новчаних средстава Сикимић Бранки
Закључак о одобравању новчаних средстава Костић Милени
Закључак о одобравању новчаних средстава Зекић Чеди
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Милени
Закључак о одобравању новчаних средстава Радић Драгињи
Закључак о одобравању новчаних средстава Станојевић Влади
Закључак о одобравању новчаних средстава Рајић Александру
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазаревић Ивану
Закључак о одобравању новчаних средстава Милановић Милеви

18. август 2014.
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42
Закључак о одобравању новчаних средстава Дачић Недељки
42
Закључак о одобравању новчаних средстава ОО породица погинулих
43
Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Бранимир
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Зорици
43
43
Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Радоји
43
Закључак о одобравању новчаних средстава Боксерском клубу Дрина
44
Закључак о одобравању новчаних средстава Михајловски Емилији
44
Закључак о одобравању новчаних средстава Јосић Ивани
44
Закључак о одобравању новчаних средстава Бошковић Тањи
Закључак о одобравању новчаних средстава Тадић Игору
45
45
Закључак о одобравању новчаних средстава Ћосић Миљану
45
Закључак о одобравању новчаних средстава СПЦ Шепачко Брањевска
46
Закључак о одобравању новчаних средстава ученицима основних школа
48
Закључак о одобравању новчаних средстава Павловић Загорки
48
Закључак о одобравању новчаних средстава Зељко Виолети
49
Закључак о одобравању новчаних средстава Хаџић Мексиди
49
Закључак о одобравању новчаних средстава Хаџић Авдулаху
50
Закључак о одобравању новчаних средстава Општинској борачкој организацији
50
Закључак о одобравању новчаних средстава Грабеж Драженку
50
Закључак о одобравању новчаних средстава Чалић Жељку
Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник потрошачка јединица
51
01190170-Одјељење за стамбено комуналне послове
87. Закључак о реалокацији средстава Буџета општине Зворник потрошачка јединица
51
01190160-Одјељење за просторно уређење
АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
СТРАНА
88. Оглас о упису промјене лица овлашћеног за заступање ЗЕВ, зграде З
51
89. Оглас о упису оснивања ЗЕВ ,зграде С
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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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