СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Скупштина општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
На основу члана 7. Закона о грађевинском земљишту
РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 112/06),
члана 190. став 2. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02) и
члана 11, 26. и 43. Статута Општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10), рјешавајући у предмету утврђивања права
власништва на грађевинском земљишту, као претходно
питање, по захтјеву Митровић (Радована) Милорада из
Доње Глумине - Викенд насеље, Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 08.07. и 29.07.2010.
године, донијела је:
О Д Л У К У
о укидању статуса непокретности
у општој употреби
Члан 1.
Укида се статус непокретности у општој употреби,
јавног добра на непокретности по старом катастарском
операту означеној као кч.бр. 2546/9 зв. “Паљакуша“
ораница, површине 650 м2, уписана у зк. ул. број: 292
к.о. Зворник у Исказу I као Јавно добро са 1/1 дијела по
старом катастарском операту а по новом одговара
земљиште кп. број: 6309/5 „Пољакуша“, њива 5 класе у
површини 650 м2, уписано у пл. бр. 320 к.о. Зворник као
посјед ДС-Путеви из Зворника са 1/1 дијела.
Члан 2.
Након правоснажности ове Одлуке на земљишту из
члана 1. у земљишним књигама Основног суда у
Зворнику има се уписати право власништва а у Служби
катастра Републичке управе за геодетске и имовинско
правне послове Бања Лука, Подручна јединица Зворник
право посједа у корист: Општине Зворник са 1/1.
Члан 3.
Против ове Одлуке неможе се изјавити жалба али се
може покренути управни спор код Окружног суда у
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема исте.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.

30. јул 2010. године
ЗВОРНИК
година: XIX
БРОЈ: 8/2010
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном правоснажности и
има се објавити у „Службеном гласнику општине
Зворник’’ по правоснажности исте.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштини општине Зворник захтјевом од 03.03.2010.
године обратио се Митровић (Радована) Милорад из
Доње Глумине – Викенд насеље којим је затражио
признавање права власништва на грађевинском
земљишту описаном у члану 1. ове Одлуке уписана у зк.
уложак број: 292 к.о. Зворник као Исказ I јавно добро
са 1/1 дијела по старом катастарском операту а по
новом односи се на кп. број: 6309/5 „Паљакуша“, њива
5. класе у површини од 650 м2, уписана у пл. број: 320
к.о. Зворник као посјед ДС: Путеви Зворник са 1/1
дијела на којем је саградио стамбени објекат без права
кориштења земљишта ради грађења.
У захтјеву је истакнуто да исти темељи на одредбама
члана 47. закона о грађевинском земљишту Републике
Српске(„Службени гласник Републике Српске“ број:
112/06), да је на земљишту из члана 1. ове Одлуке
изградио кућу без права коришћења земљишта ради
грађења за коју је накнадно добио урбанистичку
сагласност надлежног органа за грађење АСО Зворник
и да је објекат приведен намјени.
Поступајући по захтјеву, разматрајући приложену
документацију овај орган је стао на становиште да се у
овој правној ствари, прије провођења поступка
легализације бесправно изграђеног објекта има укинути
статус непокретности у општој употреби описаној у
члану 1. ове Одлуке те је извршио увиђај на
предметном земљишту путем вјештака геометра у
присуству службених лица, подносиоца захтјева и
пуномоћника ЈП “Путеви“ Републике Српске из Бања
Луке о чему је и сачињен записник од 08.04.2010.
године прибавио податке Одјељења за просторно
уређење број: 04-475-24/2010 од 09.03.2010. годинете и
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мишљење Правобранилаштва РС – сједиште замјеника
у Бијељини те је установљено:
− да се земљиште на којем је изграђен
стамбени објекат налази поред пута ЗворникТузла на лијевој страни у насељу ГлуминаВикенд насеље,
− да се на парцели налази изграђен стамбени
објекат, то јест породична кућа спратности,
приземље и поткровље исти је приведен својој
крајњој намјени,
− да су пуномоћници корисника предметног
земљишта ЈП “Путеви РС“ Бања Лука у току
усмене расправе изјавили да је нужно
извршити геодетско снимање терена ради
формирања парцеле, да им се достави
записник о снимању након чега би се
изјаснили и да предлажу да се обезбједи и
учешће Правобранилаштва РС - сједиште
Замјеника у Бијељини,
− да је кориснику земљишта ЈП “Путеви РС“Бања Лука достављена скица геодетског
снимања од 22.04.2010. године на коју није
стављена примједба иако је кориснику
остављен рок за изјашњење на исту,
− да је увидом у поменуте податке надлежног
органа за грађење општине установљено да
се бесправном градитељу може издати
накнадно одобрење за изграђени породично
стамбени објекат и да је одјељење сагласно
вођењу поступка легализације бесправно
изграђеног објекта на земљишту из члана 1.
ове Одлуке у корист бесправног градитеља и
инвеститора,
− да је увидом у мишљење Правобранилаштва
РС - Сједиште замјеника у Бијељини
установљено да је исто мишљења да се у
овом предмету има поступити на начин што је
потребно ријешити претходно питање,
скидање категорије Јавног добра па затим
поступити у складу са чланом 47. Закона о
грађевинском земљишту,
− да је земљиште из члана 1. ове Одлуке
додјељено без накнаде подносиоца захтјева
рјешењем ИО Општине Зворник број: 02-475131-310/99 од 17.04.2000. године, и да је
Одјељење за просторно уређење својим
рјешењем број: 04-364-205/09 од 07.10.2009.
године
дало
накнадну
урбанистичку
сагласност Митровић Милораду из Доње
Глумине - Викенд насеље за изграђени
породично стамбени објекат у Доњој Глумини
на грађевинској парцели означеној као кп. бр.
6309/5 к.о. Зворник уписана у пл. бр. 320 које
је предмет легализације бесправно изграђеног
породично стамбеног објекта, куће.

30. јул 2010.

На темељу предњег орган је стао на становиште да се у
овој правној ствари има као претходно питање укинути
статус непокретности у општој употреби нашто је
сагласност дало и ЈП“Путеви Републике Српске“ Бања
Лука те је сходно одредбама члана 7. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број: 112/06) којим је
прописано да грађевинским земљиште у државној
својини управља и располаже Општина предложио
доношење ове Одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-96/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.07.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 5. и 12. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник РС“, број: 68/07), члана 10.
Закона о апотекарској дјелатности („Службени гласник
РС“, број: 119/08), члана 42. и 43. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, број: 106/09), члана
30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“ број: 3/10),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
08.07. и 29.07.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усклађивању организовања и рада Здравствене
установе запромет лијекова и медицинских
средстава на мало «Апотека» Зворник
Члан 1.
Овом Одлуком оснивач усклађује организовање и рад
Здравствене установе за промет лијекова и
медицинских средстава на мало «Апотека» са п.о.
Зворник са одредбама Закона о здравственој заштити,
Закона о апотекарској дјелатности и Закона о систему
јавних служби у Републици Српској и мијења се Одлука
о оснивању ЈЗУ «Апотека» Зворник, број: 01-023-135/05
од 28.07.1995. године („Службени гласник општине
Зворник“, број: 3/95).
Члан 2.
Здравствена установа за промет лијекова и
медицинских средстава на мало «Апотека» са п.о.
Зворник (у даљем тексту: Установа) је правно лице и
послује као једночлано друштво.
Члан 3.
Ознака фирме је: ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗА
ПРОМЕТ ЛИЈЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА
НА МАЛО «АПОТЕКА» са п.о. ЗВОРНИК.
Скраћена ознака фирме је: ЗУ «АПОТЕКА» са п.о.
ЗВОРНИК.
Члан 4.
Сједиште Установе је у Зворнику, Карађорђева 18.
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Члан 5.
Дјелатност Установе је:
52.311 - Апотеке, издавање и справљање лијекова по
рецептури,
52.312 - Биљне апотеке, издавање и справљање
лијекова од траве,
52.320 - трговина на мало медицинским препаратима и
ортопедским помагалима.
Члан 6.
Основни (оснивачки) капитал чине затечена основна и
обртна средства која су уписана код регистарског
Основног суда у Бијељини, као улог оснивача код
оснивања, по рјешењу ФИ-364/95 од 16.10.1995. године.
Оснивач не одговара за обавезе Установе а сноси
ризик до висине свог улога.
Члан 7.
Установа има сва овлашћења у правном промету с
трећим лицима. Установа одговара за своје обавезе
цјелокупном својом имовином.
Члан 8.
Органи Установе су Управни одбор и Директор.
Члан 9.
Управни одбор има укупно 3 члана које именује
оснивач.
Управни одбор је орган управљања који управља,
доноси акте и одлучује у складу са Законом и Статутом.
Члан 10.
Директор је законски заступник и руководи радом и
пословањем Установе, без ограничења овлашћења и
одговоран је за законитост њеног рада.
Именовање, разрешење, дужности и обавезе Директора
ближе се уређују Статутом Установе у складу са
Законом.
Члан 11.
В.Д. директор Установе је Новица Бркић из Бијељине Дворови бб, ЈМБ 2209952710080, л.к. 08ГБК6966.
Члан 12.
У складу са овом одлуком усклађује се Статут.
Члан 13.
Установа обезбеђује услове, штити животну средину и
управља фармацеутским отпадом у складу са
законским прописима и максимално штитећи живот и
здравље људи и животну средину.
Члан 14.
Установа је организована на неодређено вријеме а
престаје са радом у складу са законом.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-99/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.07.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

30. јул 2010.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 26, 43. и 47. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10), члана 2. Одлуке о признањима у општини
Зворник („Службени гласник општине Зворник“, број:
8/08) и приједлога Комисије за награде и признања,
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
08.07. и 29.07.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ЗА
2010. ГОДИНУ
I
Повеља општине Зворник додјељује се следећим
лицима:
1. Др Ђојо Стојановић, за дугогодишњи успјешан рад
у области здравства,
2. Мустафа Камишалић, за посебан допринос
привредном развоју општине Зворник
Златна медаља ''Станко Николић'', додјељује се:
1. ФК „Дрина“ Зворник, за успјехе у области спорта,
2. Библиотека и музејска збирка, за рад у области
културе и образовања,
3. Др Павле Игњатовић, постхумно, за успјех у
области заштите здравља дјеце,
4. Проф. Јулијана Лазаревић, постухмно, за заслуге
из области културе и образовања.
Сребрна медаља '' Станко Николић'' додјељује се:
1. Д.О.О. „Трио“ Тршић, за друштвено одговоран рад
2. „Витинка“ АД Козлук, за друштвено одговоран рад
3. Фабрика глинице „Бирач“ Зворник, за друштвено
одговоран рад
4. доо „Oбућа“ Зворник, за друштвено одговоран рад
5. АД „Зворник путеви“ за друштвено одговоран рад
Бронзана медаља ''Станко Николић'', додјељује се:
1. Вељко Стевановић, пољопривредни произвођач из
Роћевића,
за
остварене
резултате
у
пољопривредној производњи,
2. Чедо Ерић, пољопривредни произвођач из
Челопека,
за
остварене
резултате
у
пољопривредној производњи,
3. Фахрудин Делибајрић, директор ЗЗ ''Воћар''
Глумина, за организовање коопераната у
пољопривредној производњи,
4. Драго Јовановић, за хумана дјело (75 пута давалац
крви),
5. Самир Муратовић, репрезентативац БиХ у
фудбалу (постигнути резултати у области спорта),
6. Ејуб Мехмедовић, репрезентативац БиХ у сједећој
oдбојци (постигнути резултати у области спорта),
7. ФК ''Напредак'' Доњи Шепак (постигнути резултати
у области спорта)
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Захвалница се додјељује:
1. Зворничко урбано удружење младих, за
активизам у организовању младих и активности у
области спорта,
2. Удружење родитеља са четворо и више дјеце
„Наши анђели“, за хумана дјела,
3. Савез слијепих и слабовидних лица Зворник, за
хумана дјела,
4. Зонић Един из Тузле и Алији Елвис из Зворника,
за испољену храброст и пожртвованост при
спасавању из ријеке Дрине возача Хусеиновић
Аише из Зворника.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-100/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.07.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника СО Зворник
(„Службени гласник општине Зворник'', број: 8/05, 5/06 и
4/09) Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
08.07. и 29.07.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Информација о социјалној проблематици
на подручју општине Зворник са приједлогом мјера.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-90/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.07.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника СО Зворник
(„Службени гласник општине Зворник'', број: 8/05, 5/06 и
4/09) Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
08.07. и 29.07.2010. године, донијела је
1.

2.

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду Одјељења за
инспекцијски надзор за период 01.01. - 30.06.2010.
године.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-91/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.07.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

ЗАКЉУЧАК
Усваја се Информација о стању изграђених и
објеката у изградњи у области културе са
приједлогом мјера.
Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-92/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.07.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника СО Зворник
(„Службени гласник општине Зворник'', број: 8/05, 5/06 и
4/09) Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
08.07. и 29.07.2010. године, донијела је
1.

1.

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника СО Зворник
(„Службени гласник општине Зворник'', број: 8/05, 5/06 и
4/09) Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
08.07. и 29.07.2010. године, донијела је
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2.

ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извјештај о извршењу донесених
закључака Скупштине општине за период
01.01. - 30.06.2010. године.
Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-93/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.07.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника СО Зворник
(„Службени гласник општине Зворник'', број: 8/05, 5/06 и
4/09) Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
08.07. и 29.07.2010. године, донијела је
1.
2.

ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извјештај о изградњи у граду Зворнику у
2009/2010. години са приједлогом мјера.
Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-94/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.07.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
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На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника СО Зворник
(„Службени гласник општине Зворник'', број: 8/05, 5/06 и
4/09) Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
08.07. и 29.07.2010. године, донијела је
1.

2.

ЗАКЉУЧАК
Усваја се Информација о бесправно изграђеним
објектима на подручју општине Зворник и
предузетим мјерама на довођењу у ред ове
области.
Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-95/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.07.2010. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1 Закона о грађевинском
земљишту РС („Службени гласник РС“, број: 112/06), и
члана 11., 26. и 43. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10), рјешавајући у предмету утврђивања права
власништва на грађевинском земљишту у државној
својини на коме је изграђен објекат без права
коришћења земљишта ради грађења, СО Зворник на
сједници одржаној 08.07. и 29.07.2010. године, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на градском
грађевинском земљишту у корист Милошевић (Неђе)
Горана из Зворника, са 1/1 дијела као бесправног
градитеља породично стамбене зграде у смислу члана
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске означеном као:
− к.ч. бр. 3089/26 зв.“ „Економија “ њива у
површини од 755 м², уписана зк.ул.бр. 413 к.о.
Зворник са правом власништва у корист
Општенародне имовине са 1/1, без терета по
старом катастарском операту а по новом
односи се на земљиште:
− к.ч. бр. 5179/17 зв. „Економија “ њива 2 класе
у површини од 755 м², уписана у пл. бр. 323
к.о. Зворник као посјед ДС -Скупштина
општине Зворник са 1/1 дијела , на коме је
градитељ породично стамбене зграде
бесправно изградио поменуту зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је уплатити
накнаду за земљиште из тачке 1. диспозитива овог
рјешења у укупном износу од 2.642,50 КМ у корист
Буџета Општине Зворник у року од 15 (петнаест) дана
од дана правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
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диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Трошкови поступка одређују се у износу од 180,00 КМ
и исте је дужан уплатити Милошевић Горан из
Зворника одмах по правоснажности овог рјешења на
рачун Републичке управе за геодетске и имовинско
правне послове Бања Лука број: 5550070022517643 са
позивом на број 21-21-ИПП.
5. Након правоснажности овог рјешења, достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења, достављању
доказа о регулисаном порезу на пренос непокретности
и права и доказа о уплати накнаде на име трошкова
поступка одређених тачком четири диспозитива овог
рјешења, Земљишно одјељење у Зворник извршиће
укњижбу права власништва Републичке управе за
геодетске и имовинско правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Зворник, извршиће упис права
посједа у корист Милошевић Горана са 1/1 дијела уз
истовремено брисање раније извршених уписа.
6. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
О б р а з л о ж е њ е
Захтјевом од 03.03.2010. године, Милошевић (Неђе)
Горан из Зворника затражио је да му се на основу члана
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту РС утврди
право власништва на земљишту државне имовине
описаном у тачки 1. овог рјешења, на коме је изградио
породично стамбену зграду без права коришћења
земљишта ради грађења.
Уз захтјев приложена је документација и то:
копија катастарског плана,
земљишно-књижни изводак,
копија рјешења о накнадној урбанистичкој
сагласности
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење бр. 04-475-25/2010 од 09.03.2010. године,
мишљење Правобранилаштва РС-Сједиште замјеника у
Бијељини бр. М-28/10 од 12,03.2010. године, путем
сталног судског вјештака грађевинске струке Радовић
Миње из Зворника, извршена је процјена тржишне
вриједности земљишта из тачке 1. овог рјешења и
извршен увиђај на лицу мјеста уз учешће подносиоца
захтјева, геометра и службених лица дана 24.03.2010.
године ради рјешавања ове правне ствари о чему је
сачињен записник и утврђено је;
− да је предмет поступка изграђено грађевинско
земљиште државне имовине поближе описано
у тачци 1. диспозитива овог рјешења на коме
је укњижено право власништва у корист
Општенародне имовине са 1/1,
− да је иста изграђена 2005 године када је и
стављена у функцију и да је предметно
земљиште додјељено без накнаде,
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да је Одјељење за просторно уређење
Административне службе општине Зворник
својим актом бр. 04-475-25/10 од 09.03.2010.
године доставило податке да се за предметно
земљиште на локацији насеље „Економија“
гдје су изграђени објекти избјеглих и
расељених лица може накнадно издати
одобрење за грађење уз претходно ријешене
имовинско правне односе,
− да се земљиште налази у ужем урбаном
подручју града Зворника и да има статус
градског грађевинског земљишта, да је за
наведено подручје насеља „Економија“
донешен план парцелације („Сл.гласник
општине Зворник бр. 11/05) и да грађевинску
парцелу чини земљиште из тачке 1. овог
рјешења а према Изводу у прилогу акта и да
је Одјељење сагласно вођењу овог поступка,
− да је у поступку ради одређивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта, коју је
власник изграђене зграде дужан уплатити за
купљено земљиште, закључком бр. 21.21/47514/10 од 27.04.2010.године о одређивању
вјештака грађевинске струке одређен стални
судски вјештак Радовић Миња из Зворника,
− да подносилaц захтјева и Кабинет Начелника
општине Зворник, нису ставили примједбу за
ангажовање вјештака грађевинске струке
Радовић Миње у циљу утврђивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта које је
предмет овог поступка,
− да је Правобранилаштво Републике СрпскеСједиште замјеника у Бијељини у свом
мишљењу, број М-28/10 од 12.03.2010. године,
истакло да се у овом предмету има поступити
у складу са чланом 47. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске,
Стални судски вјештак грађевинске струке Радовић
Миња, грађевински инжењер извршио је процјену
тржишне вриједности грађевинског земљишта и
установио у свом налазу да цијена 1м2, у зони у којој је
изграђена зграда подносиоца захтјева износи 3,50 КМ,
У току поступка налаз вјештака тј. процјена тржишне
вриједности земљишта достављена је како подносиоцу
захтјева тако и Кабинету Начелника општине Зворник и
на исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака орган је стао на
становиште да је исти објективан и непристрасан те
обзиром на чињеницу да се вјештак руководио
чињеницом да се парцела налази у насељу Економија
које је изграђено на додјељеним плацевима избјеглом и
расељеном становништву, да је насеље удаљено
Каракаја око 1-2км, км, да је удаљена од пута Зворник –
Бијељина око 300 м. од магистралног пута , да је
парцела приближно трапезастог облика и није била
изравната морао је да насипа и скида земљу да би је
−
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изравњао и уредио за градњу, преко парцеле прелази
електрични далековод, да додјељени плацеви нису
имали уређене приступне путеве да је средствима
грађана изграђена електро, водоводна, канализациона
и телефонска инсталација, орган је и прихватио налаз
и мишљење вјештака о тржишној вриједности
грађевинског земљишта које је предмет овог поступка.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
изведене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
купљено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о земљишту Државне имовине
којим управља и располаже Скупштина општине
Зворник.
У току поступка такође је утврђено да некретнина која
је предмет овог поступка прије градње породично
стамбене зграде подносиоца захтјева није била
приведена трајној намјени.
Такође у току поступка утврђено је да је градитељ
породично стамбене зграде неометано од било кога
започео и у потпуности завршио изградњу зграде,
прије ступања на снагу Закона о грађевинском
земљишту, без права коришћења земљишта ради
грађења као и више њихових комшија а статус
земљишта кроз уписе права у катастру и грунтовници
практично идентичан тако да је у мирном посједу
предметног земљишта више од пет година.
Трошкови из тачке 4. диспозитива овог рјешења и
падају на терет подносиоца захтјева одређени су
сходно одредбама члана 106. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике
Српске број: 13/02) и исти се односе на путне трошкове
службених лица тј. коришћење службеног аутомобила,
трошкова увиђаја на земљишту које је предмет поступка
и исти се имају уплатити одмах по правоснажности
рјешења а најкасније до поступка укњижбе истог у
јавним регистрима о некретнинама.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана након
достављања рјешења. Тужба се подноси непосредно
Суду у два примјерка.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-97/10
Датум: 29.07.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
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На основу члана 47. став 1 Закона о грађевинском
земљишту РС („Службени гласник РС“, број: 112/06), и
члана 11., 26. и 43. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10), рјешавајући у предмету утврђивања права
власништва на грађевинском земљишту у државној
својини на коме је изграђен објекат без права
коришћења земљишта ради грађења, СО Зворник на
сједници одржаној 08.07. и 29.07.2010. године, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Лазић (Милана) Оливере из
Зворника - Улице бб. са 1/1 дијела као бесправном
градитељу породично стамбене зграде у смислу члана
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске означеном као:
− к.ч. бр. 496/43 зв.“ Улице“ њива у површини од
503 м²,уписана у зк.ул.бр.324 к.о. Челопек са
правом власништва Општенародна имовина
са 1/1, орган управљања Земљорадничка
задруга Зворник са 1/1 по старом
катастарском операту, коме по новом
катастарском операту одговара земљиште:
− к.ч. бр. 2828/59 зв. „Улице“ њива 5. класе у
површини од 503 м², уписана у пл. бр. 77 к.о.
Челопек као посјед ДС:АД „Агропром“
Зворника 1/1 , на коме је градитељ саградио
породичну стамбену зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за тржишну вриједност земљиштa из тачке
1.диспозитива овог рјешења у укупном износу од
1509,00 КМ у корист Општине Зворник у року од 15 дана
од дана правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Трошкови поступка одређују се у износу од 180,00
КМ. и исте је дужнa уплатити Лазић (Милана) Оливера
из Улица одмах по правоснажности овог рјешења на
рачун Републичке управе за геодетске и имовинско
правне послове Бања Лука број: 5550070022517643 са
позивом на број 21-21-ИПП.
5. Након правоснажности овог рјешења, достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења, достављању
доказа о регулисаном порезу на пренос непокретности
и права и доказа о уплати накнаде на име трошкова
поступка одређених тачком четири диспозитива овог
рјешења, Земљишно књижно одјељење Основног суда
у Зворник извршиће укњижбу права власништва
Републичка управа за геодетске и имовинско правне

30. јул 2010.

послове Бања Лука, Подручна јединица Зворник,
извршиће упис права посједа у корист Лазић (Милана)
Оливере са 1/1 дијела уз истовремено брисање раније
извршених уписа.
5. Овим рјешењем одређује се брисање забиљежбе
управљања у корист y ЗЗ Зворник.
6. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
О б р а з л о ж е њ е
Захтјевом од 01.04.2010. године, Лазић (Милана)
Оливера из Зворника - Улице бб. затражила је да јој се
на основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске, утврди право власништва
на земљишту означеном као к.п. бр. 2828/59 зв.“Улице“
њива 5. класе у површини од 503м2, , уписана у пл. бр.
77 к.о. Челопек на име ДС: АД“Агропром“ Зворник са
1/1 дијела по новом катастарском операту, коме по
старом катастарском операту одговара к.ч. бр. 496/43
зв.“Улице“ њива у површини од 503м2, уписана у зк. ул.
бр. 24 к.о. Челопек са правом власништва
Општенародна имовина са 1/1 орган управљања
Земљорадничка задруга Зворник са 1/1 на коме је
изградила породично стамбену зграду без права
коришћења земљишта ради грађења.
Уз захтјев је приложила :
− копију катастарског плана
− земљишно-књижни изводак
− копију накнадне урбанистичке сагласности,
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење, мишљење Правобранилаштва РС - Сједиште
замјеника у Бијељини, процјена тржишне вриједности
земљишта из тачке 1. диспозитива овог рјешења
сталног судског вјештака грађевинске струке,
пуномоћник корисника земљишта и одржана је јавна
расправа на лицу мјеста 26.04.2010. године о којој је
сачињен записник. Јавној расправи су приступили
подносилац захтјева, вјештак геодетске струке и
службено лице органа водитеља поступка, истој се није
одазвао представник АД“Агропром“ Зворник, изостанак
није правдао, уредно позив запримио.
Увидом у записник са јавне расправе и друге исправе
које су прибављене утврђено је слиједеће чињенично
стање:
− да је предмет поступка изграђено грађевинско
земљиште које је поближе описано у тачки 1.
диспозитива овог рјешења на коме је уписано
право власништва Општенародна имовина са
1/1, орган управљања
Земљорадничка
задруга Зворник у дијелу 1/1,
− да је породчно стамбену зграду подносилац
захтјева изградио неометано од било кога
прије ступања на снагу Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске, без права
коришћења земљишта ради грађења као и да
је у мирном посједу земљишта,
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да је Одјељење за просторно уређење АСО
Зворник својим актом бр. 04-475-39/10 од
12.04.2010. године, доставило податке да се
за предметно земљиште на локацији насеље
„Улице“ гдје су изграђене породично стамбене
зграде избјеглих и расељених лица, може
накнадно издати одобрење за грађење уз
претходно ријешене имовинско правне
односе, и да је Одјељење сагласно вођењу
овог поступка,
− да је за предметно подручје донешен „План
парцелације“ насеља Улице („Службени
гласник општине Зворник“ број: 12/05), да
катастарској парцели из тачке 1.диспозитива
овог рјешења одговара грађевинска парцела
бр. 1 коју чини катастарска парцела бр. 2073/3
к.о. Челопек у свом облику и површини по
новом катастарском операту и да земљиште
има статус градског грађевинског земљишта,
− да је Правобранилаштво РС - Сједиште
замјеника у Бијељини у свом мишљењу, број
М-44/10 од 21.04.2010. године, истакло да се у
овом предмету има поступити у складу са
чланом 47. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске,
− да је у поступку одређивања тржишне
вриједности грађевинског земљишта, коју је
власник изграђене породично стамбене зграде
дужан платити за додијељено земљиште,
закључком бр. 21.21/475-21/10 од 28.04.2010
године о одређивању вјештака грађевинске
струке, одређен стални судски вјештак
грађевинске струке Радовић Миња,
− да подносилац захтјева и Општина Зворник
нису ставили примједбу на одређивање
вјештака грађевинске струке Радовић Миње
за процјену тржишне вриједности грађевинског
земљишта,
− да је стални судски вјештак грађевинске
струке извршио процјену вриједности
грађевинског земљишта и установио у свом
налазу да цијена 1м2, у зони у којој је
саграђена породично стамбена зграда
подносица захтјева износи 3,00 КМ,
− да је налаз вјештака грађевинске струке тј.
процјена тржишне вриједности грађевинског
земљишта достављен подносиоцу захтјева и
Кабинету Начелника Општине Зворник и на
исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске
струке орган је стао на становиште да је исти
објективан и непристрасан и да се вјештак руководио
чињеницом да је насеље Улице изграђено на
додијељеним парцелама избјеглом и расељеном
становништву, удаљена од пута за Челопек, од
Каракаја удаљена око 1-2 км. и да на поменутој
−
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локацији тј. насељу прије започињања изградње
породично стамбених зграда није била изравната кад је
градитељ почео да гради кућу, да је морао насипати и
скидати земљу да би је изравњао и уредио за градњу,
да нису били изграђени путеви, инсталције водовода,
канализације, електро инсталације и друго те је и
прихватила налаз и мишљење вјештака о тржишној
вриједности грађевинског земљишта које је предмет
овог поступка.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку
закључено је да су у
конкретном случају испуњени услови за примјену члана
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о грађевинском земљишту које је
Општенародна имовина и да истим у складу са
одредбама члана 7. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске располаже Општина Зворник.
Трошкови из тачке 4. диспозитива овог рјешења и
падају на терет подносиоца захтјева одређени су
сходно одредбама члана 106. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике
Српске број: 13/02) и исти се односе на путне трошкове
службених лица тј. коришћење службеног аутомобила,
трошкова увиђаја на земљишту које је предмет поступка
и исти се имају уплатити одмах по правоснажности
рјешења а најкасније до поступка укњижбе истог у
јавним регистрима о некретнинама.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од
достављања истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-97/10
Датум: 29.07.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
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На основу члана 38. став 1. алинеја 19. и члана 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10)
Начелник општине Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за технички преглед
изведених радова по уговору број:02-360-51/10
изградња колектора у МЗ Брањево
Члан 1.
У комисију за технички преглед изведених радова по
уговору број: 02-360-51/10, именују се:
1. Бошко Којић, дипл.инг.грађ - предсједник
2. Млађана Ђокић, дипл.инг.арх. - члан
3. Милисав Ристановић, грађ.техн. - члан
Задатак комисије је да изврши технички преглед
изведених радова по уговору број: 02-360-51/10 и по
извршеном техничком прегтледу да направи извјештај.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-45/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 24/09), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Изградња
спомен собе у МЗ Липље“, број: 02-360-90/10, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник,
2. Миленка Кнежевић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Зоран Ерић, члан,
5. Милош Томић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-90/10, од 08.07.2010. године.
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).
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IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-90/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 24/09), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Израда
просторнопланске документације: Просторни план
општине Зворник“ – други поновљени поступак, број:
02-360-77/10, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Александар Јевтић, члан,
3. Владан Стевановић, члан,
4. Ненад Станковић, члан,
5. Мирослав Радић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-77/10, од 22.06.2010. године
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-77/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 24/09), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“ број: 3/10)
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Изградња
паркинга код Ц.С. „Мејдан“ у Зворнику – фаза 1“, број:
02-360-94/10, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Александар Јевтић, члан,
3. Владан Стевановић, члан,
4. Ненад Станковић, члан,
5. Мирослав Радић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-94/10, од 16.07.2010. године.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати Закона о јавним набавкама БиХ.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-94/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Регионалном удружењу логораша Братунац одобрава
се исплата новчаних средстава у сврху програма рада
удружења за 2010. годину, у висини 1000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка исплатиће се на
терет буџета општине Зворник са позиције средства за
удружење логораша, економски код 614300.
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-126/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

30. јул 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен 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 доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ракановић Љуби из Јасенице са ЈМБ 0912964183901
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнокартне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 - буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-569/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10)
и Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете (број: 02-022-3/10) Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Матић Зорици из Зворника једнократна
помоћ у износу од 600 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 614200 - Фонд за
треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-40/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10)
и Одлуке о коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете (број: 02-022-3/10) Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Сандић Љубинку из Улица једнократна
помоћ у износу од 600 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 614200 - Фонд за
треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-41/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 54/08пречишћени текст, 126/08 и 92/09) и члана 12. Одлуке о
извршењу буџета општине Зворник за 2010. годину
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 17/09)
Начелник општине, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета
општине Зворник за 2010. годину, у оквиру потрошачке
јединице 01190170 - Одјељење за стамбено комуналне
послове и послове саобраћаја, са позиције:
821200-Средства за капитална улагања у
грађевинске објекте у граду, на позицију
821300-Набавка опреме, у износу 5.148,00 КМ,
за потрошачку јединицу 08150021-Народна
библиотека и музејска збирка.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-109/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

30. јул 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) , Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Бодибилдинг и фитнес клубу
Српски Соко Зворник у износу од 1.000,00 КМ намјенски
за покривање трошкова учешћа на такмичењима.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Средства уплатити на жиро рачун клуба код Raiffeisen
banke број: 161-025-00274400-86.
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: 02-66-30/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) , Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Косановић Јелени из Зворника са ЈМБ 1110982188966
одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
једнокартне новчане помоћи.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-575/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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30. јул 2010.

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

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства у износу од 3.677,85 КМ за
набавку и куповину 70 пакета (прехрамбених и
хигијенских артикала) за најугроженије породице које су
смјештене у алтернативном смјештају и породице
чланова удружења ''Наши анђели''.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Бајагић Гордани из Зворника одобрава 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 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-128/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) , Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
о финансирању пројекта у склопу обиљежавања
јубилеја „600 година града Зворника“
Члан 1.
Одобравају се средства Удружењу грађана поријеклом
из Зворника „Удружење Зворничана“ Тузла намјенски за
реализацију пројекта ''Издавање ЦД-а са историјским
народним пјесмама о Зворнику под називом – У
ЗВОРНИКУ ГРАДУ''.
Члан 2.
Средства у износу од 2.000,00 КМ обезбједиће се са
позиције 613900 - средства за обиљежавање јубилеја.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-129/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-488/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) , Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Грујић Милосави из Зворника са ЈМБ 1401964188899
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 614200 – средства за инвалиде, рањене и
ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-490/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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30. јул 2010.

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

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Перић Вељку из Доње Пилице са ЈМБ 3006940183900
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хасановић Амеру из Крижевића одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова набавке наочара.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-491/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-520/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Малишевић Жарку из Каракаја одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Обреновић Велимиру из Каракаја, 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 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-514/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-529/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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30. јул 2010.

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

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Митровић Миловану из Улица са ЈМБ 07077978184231,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник»

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Антонић Зорки из Зворника са ЈМБ 1007932188900,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-546/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-580/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Богићевић Славки из Зворника са ЈМБ 0803958188892
одобрава се исплата у износу од 400,00 КМ на име
једнократне помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 614200 – средства за инвалиде и ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Смиљанић Жарку РВИ из Зворника, са пребивалиштем
у ул. Карађорђева С-44 одобрава се исплата у износу
од 250,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-571/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 614200 – средства за инвалиде и ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-581/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милановић Александри из Зворника са ЈМБ
2112990175012 одобрава се исплата у износу од 200,00
КМ на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења оца.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-582/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ковачевић Стани из Зворника одобравају се средства у
износу од 200,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
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: 02-430-474/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

30. јул 2010.

На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Михајловић (Драге) Ани из Зворника ученици Ynited
World College USA, одобрава се исплата у износу од
500,00 КМ на име покривања трошкова путовања на
даље школовање у Сједињеним Америчким Државама.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 614310 - буџет за младе.
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: 02-430-509/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ракић Рајки из Зворника одобравају се средства у
износу од 300,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-573/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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30. јул 2010.

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

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милени Крстић из Зворника одобравају се средства у
износу од 200,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
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».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Миленку Ђокићу из Брањева, ЈМБ 0710950183843,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења супруге.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-578/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Митровић Биљани из Зворника, ЈМБ 0211987188937,са
пребивалиштем ул. Браће Југовић Б -2, талентованом
студенту Академије умјетности СЛОБОМИР у Бијељини
одобрава се исплата у износу од 500,00 КМ на име
покривања трошкова школарине на студијама глуме.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 614310 – буџет за младе.
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: 02-430-355/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-563/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“ број: 3/10) Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати средстава ЈУ Дом омладине Зворник
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава ЈУ Дом
омладине Зворник у висини 4.000,00 КМ на име
финансирања редовних активности у 2010. години.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 614400 – средства за „Дом омладине“.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник»
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-130/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лазић Свјетлани из Зворника одобравају се средства у
износу од 150,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Станојевић Олгици из Каракаја, ЈМБ 0207971188891,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-284/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Радић Јагоди из Каракаја одобрава се исплата у износу
од 300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-299/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-319/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стевановић Илинки из Каракаја, ЈМБ 3010982188896,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
трошкова лијечења дјеце.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-355/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић Свјетлани из Кисељака одобравају се средства у
износу од 200 КМ на име једнократне новчане помоћи.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Окиљ Влајку из Брањева одобравају се средства у
износу од 200,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
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: 02-430-361/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-437/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ивановић Мари из Зворника одобравају се средства у
износу од 300 КМ на име трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тришић Јелисавки из Ораховца, радници АСО Зворник
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 611200.
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: 02-430-407/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-453/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Joсиповић Милени из Брањева одобравају се средства
у износу од 150,00 КМ на име трошкова основних
животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Михајловић Жељку из Јардана, ЈМБ 1503976183911,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-531/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-550/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милановић Сави из Каракаја одобравају се средства у
износу од 150,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Прошић Смиљки из Каракаја одобравају се средства у
износу од 300,00 КМ на име трошкова лијечења сина.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-548/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-579/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Костић Мићи из Бошковића са ЈМБ 1004940183900
одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
једнократне помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хамидовић Ермину из Крижевића 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 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-462/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-469/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) Начелник општине доноси

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства ФК ''Дрина'' Зворник, намјенски
за покривање трошкова такмичења у Премијер лиги
БиХ, у износу од 20.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110 – буџетска резерва.
Средства уплатити на жиро рачун клуба.
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: 02-66-105/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Гаврић Драгутину из Улица са ЈМБ 0303952182407,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-504/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стјепановић Стевану из Пађина 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 691110-буџетска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-599/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Манојловић Драгану из Локања одобрава се исплата у
износу од 1.500,00 КМ ради санирања стамбеног
објекта оштећеног клизиштем терена.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће
трошкови за хитне интервенције клизишта.
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: 02-430-600/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

30. јул 2010.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 3/10) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић Ради из Јасенице одобрава се 2.500,00 КМ ради
санирања стамбеног објекта оштећеног клизиштем.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће
трошкови за хитне интервенције клизишта.
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: 02-430-602/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.07.2010. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08 пречишћени текст, 126/08 и 92/09) и члана 12. Одлуке о
извршењу буџета општине Зворник за 2010. годину
("Службени гласник општине Зворник", број: 17/09)
Начелник одјељења за финансије, доноси
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравању се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2010. годину, у оквиру потрошачке јединице
01190170 - Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја, са позиције:
821200 - Капитална улагања у инфраструктуру
у мјесним заједницама,, на позицију
821200 - Капитална улагања у грађевинске
објекте у граду, у износу 25.000,00 КМ.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-110/10
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2010. године ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
Одлука о укидању статуса непокретности у општој употреби
Одлука о усклађивању организовања и рада здравствене установе за промет лијекова и
2.
медицинских средстава на мало „Апотека“ Зворник
3.
Одлука о додјели награда и признања за 2010. годину
4.
Закључак о усвајању Информације о социјалној проблематици на подручју општине са приједлогом
5.
Закључак о усвајању Информације о раду Одјељења за инспекцијски надзор
6.
Закључак о усвајању Информације о стању изграђених и објеката у изградњи у области културе
7.
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу донесених закључака СО за период 01.01. – 30.06.2010.
8.
Закључак о усвајању Извјештаја о изградњи у граду Зворнику у 2009/2010. години
Закључак о усвајању Информације о бесправно изграђеним објектима на подручју општине Зворник
9.
и предузетим мјерама на довођењу у ред ове области
10. Рјешење о утврђивању права власништва на земљишту у корист Милошевић (Неђе) Горана
11. Рјешење о утврђивању права власништва на земљишту у корист Лазић (Милана) Оливере

СТРАНА
1

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
12. Рјешење о именовању Комисије за технички преглед изведених радова у МЗ Брањево
13. Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Изградња спомен собе у МЗ Липље“
14. Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Израда просторно планске документације“
15. Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку „Изградња паркинга - фаза 1“
16. Закључак о одобравању новчаних средстава Регионалном удружењу логораша Братунац
17. Закључак о одобравању новчаних средстава Ракановић Љуби
18. Закључак о одобравању новчаних средстава Матић Зорици
19. Закључак о одобравању новчаних средстава Сандић Љубинку
20. Закључак о одобравању реалокације средстава у оквиру потрошачке јединице 01190170
21. Закључак о одобравању новчаних средстава Бодибилдинг и фитнес клубу и Српски соко Зворник
22. Закључак о одобравању новчаних средстава Косановић Јелени
23. Закључак о одобравању средстава за набавку 70 пакета за чланове Удружења „Наши анђели“
24. Закључак о финансирању пројекта у склопу обиљежавања јубилеја „600 година града Зворника“
25. Закључак о одобравању новчаних средстава Бајагић Гордани
26. Закључак о одобравању новчаних средстава Грујић Милосави
27. Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Вељку
28. Закључак о одобравању новчаних средстава Малишевић Жарку
29. Закључак о одобравању новчаних средстава Хасановић Амеру
30. Закључак о одобравању новчаних средстава Обреновић Велимиру
31. Закључак о одобравању новчаних средстава Митровић Миловану
32. Закључак о одобравању новчаних средстава Богићевић Славки
33. Закључак о одобравању новчаних средстава Антонић Зорки
34. Закључак о одобравању новчаних средстава Смиљанић Жарку
35. Закључак о одобравању новчаних средстава Милановић Александри
36. Закључак о одобравању новчаних средстава Ковачевић Стани
37. Закључак о одобравању новчаних средстава Михајловић Ани
38. Закључак о одобравању новчаних средстава Ракић Рајки
39. Закључак о одобравању новчаних средстава Милени Крстић
40. Закључак о одобравању новчаних средстава Митровић Биљани
41. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђокић Миленку
42. Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ ''Дом омладине'' Зворник
43. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Свјетлани
44. Закључак о одобравању новчаних средстава Радић Јагоди
45. Закључак о одобравању новчаних средстава Станојевић Олгици
46. Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Илинки
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Број 8

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
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61.
62.

Службени гласник општине Зворник

Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Свјетлани
Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Мари
Закључак о одобравању новчаних средстава Окиљ Влајку
Закључак о одобравању новчаних средстава Тришић Јелисавки
Закључак о одобравању новчаних средстава Јосиповић Милени
Закључак о одобравању новчаних средстава Милановић Сави
Закључак о одобравању новчаних средстава Михајловић Жељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Прошић Смиљки
Закључак о одобравању новчаних средстава Костић Мићи
Закључак о одобравању новчаних средстава ФК''Дрина'' Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Хамидовић Ермину
Закључак о одобравању новчаних средстава Гаврић Драгутину
Закључак о одобравању новчаних средстава Стјепановић Стевану
Закључак о одобравању новчаних средстава Манојловић Драгану
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Ради
Закључак о одобравању реалокације средстава у оквиру потрошачке јединице 0190170

30. јул 2010.
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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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