СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ЗВОРНИК
Скупштина Града Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org

На основу члана 4. Закона о порезу на
непокретости (''Службени гласник Републике
Српске'' број 91/15), члана 39.Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број 97/16), члана 27.и 46.Статута
Града Зворник (''Службени гласник Града
Зворник'' број 2/16), Скупштина Града Зворник
на сједници одржаној 26.јануара 2017.године,
доноси
OДЛУКУ
о висини вриједности непокретности по
зонама на територији
Града Зворник на дан 31.12.2016.године
Члан 1.
Висина вриједности непокретности на
територији града Зворника утврђује се по
зонама које чине шест градских зона
дефинисаних Одлуком о уређењу простора и
градском грађевинском земљишту (''Службени
гласник општине Зворник''број 6/13) и шест ван
градских зона.
Члан 2.
Ван градске зоне утврђују се по
катастарским општинама као:
Ван градска зона 1: обухвата подручје
к.о.Зворник
осим
подручја
обухваћеног
градским зонама.

31.01.2017. године
ЗВОРНИК
година: XXVI
БРОЈ: 2/2017

Ван градска зона 2: обухвата подручје
к.о.Козлук.
Ван градска зона 3:обухвата подручја
к.о.Глумина, к.о.Крижевићи, к.о.Пилица, к.о.
Табанци, к.о.Тршић, к.о.Челопек, к.о.Шепак и
к.о.Роћевић.
Ван градска зона 4: обухвата подручја
к.о.Грбавци, к.о.Дрињача, к.о.Зелиње, к.о.
Скoчић.
Ван градска зона 5: обухвата подручја
к.о.Витиница, к.о.Каменица, к.о.Локањ, к.о.
Малешић, к.о.Петковци, к.о.Шетићи.
Ван градска зона 6: обухвата подручја дијелова
к.о.Незук, к.о Сапна и к.о.Растошница.
Члан 3.
Висина вриједности непокретности се
утврђује на дан 31.12.2016.године, а изражене
вриједности у члановима од 4-15 односе се на
2
1м .
Члан 4.
Утврђује се вриједност непокретности у
дефинисаном подручју градска зона 1. како
слиједи:
А)
вриједност
грађевинског
земљишта............................................45,00 КМ,
Б)
вриједност
пољопривредног
земљишта .............................................4,50 КМ,
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В)
вриједност
шумског
земљишта..............................................4,12 КМ,
Г)
вриједност
индустријског
земљишта............................................20,00 КМ,
Д)
вриједност
осталог
земљишта..............................................9,00 КМ,
Ђ) вриједност грађевинског објектастан...................................................960,00 КМ,
Е) вриједност грађевинског објектакућа....................................................860,00 КМ,
Ж) вриједност грађевинског објектапословни објекти............................1.350,00 КМ,
З) вриједност грађевинског објектаиндустријски објекти.........................390,00 КМ,
И) вриједност грађевинског објектаостали објекти...................................960,00 КМ.
Члан 5.
Утврђује се вриједност непокретности у
дефинисаном подручју градска зона 2. како
слиједи:
А)
вриједност
грађевинског
земљишта............................................35,00 КМ,
Б)
вриједност
пољопривредног
земљишта..............................................4,12 КМ,
В)
вриједност
шумског
земљишта..............................................3,71 КМ,
Г)
вриједност
индустријског
земљишта............................................15,00 КМ,
Д)
вриједност
осталог
земљишт...............................................8,24 КМ,
Ђ) вриједност грађевинског објектастан....................................................920,00 КМ,
Е) вриједност грађевинског објектакућа....................................................820,00 КМ,
Ж) вриједност грађевинског објектапословни објекти............................1.250,00 КМ,
З) вриједност грађевинског објектаиндустријски објекти.........................360,00 КМ,
И) вриједност грађевинског објектаостали објекти...................................920,00 КМ.
Члан 6.
Утврђује се вриједност непокретности у
дефинисаном подручју градска зона 3. како
слиједи:
А)
вриједност
грађевинског
земљишта............................................30,00 КМ,
Б)
вриједност
пољопривредног
земљишта..............................................3,09 КМ,
В)
вриједност
шумског
земљишта..............................................3,34 КМ,
Г)
вриједност
индустријског
земљишта............................................13,00 КМ,
Д)
вриједност
осталог
земљишта..............................................6,18 КМ,
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Ђ) вриједност грађевинског објектастан....................................................880,00 КМ,
Е) вриједност грађевинског објектакућа....................................................790,00 КМ,
Ж) вриједност грађевинског објектапословни објекти............................1.200,00 КМ,
З) вриједност грађевинског објектаиндустријски објекти.........................350,00 КМ,
И) вриједност грађевинског објектаостали објекти...................................880,00 КМ.
Члан 7.
Утврђује се вриједност непокретности у
дефинисаном подручју градска зона 4. како
слиједи:
А)
вриједност
грађевинског
земљишта............................................20,00 КМ,
Б)
вриједност
пољопривредног
земљишта..............................................2,32 КМ,
В)
вриједност
шумског
земљишта..............................................3,01 КМ,
Г)
вриједност
индустријског
земљишта............................................10,00 КМ,
Д)
вриједност
осталог
земљишта..............................................4,64 КМ,
Ђ) вриједност грађевинског објектастан....................................................800,00 КМ,
Е) вриједност грађевинског објектакућа....................................................720,00 КМ,
Ж) вриједност грађевинског објектапословни објекти............................1.090,00 КМ,
З) вриједност грађевинског објектаиндустријски објекти.........................320,00 КМ,
И) вриједност грађевинског објектаостали објекти...................................800,00 КМ.
Члан 8.
Утврђује се вриједност непокретности у
дефинисаном подручју градска зона 5. како
слиједи:
А)
вриједност
грађевинског
земљишта..............................................8,00 КМ,
Б)
вриједност
пољопривредног
земљишта.............................................1.,74 КМ,
В)
вриједност
шумског
земљишта..............................................2,71 КМ,
Г)
вриједност
индустријског
земљишта..............................................6,50 КМ,
Д)
вриједност
осталог
земљишта..............................................3,48 КМ,
Ђ) вриједност грађевинског објектастан....................................................790,00 КМ,
Е) вриједност грађевинског објектакућа....................................................710,00 КМ,
Ж) вриједност грађевинског објектапословни објекти............................1.080,00 КМ,
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З) вриједност грађевинског објектаиндустријски објекти.........................310,00 КМ,
И) вриједност грађевинског објектаостали објекти...................................790,00 КМ.
Члан 9.
Утврђује се вриједност непокретности у
дефинисаном подручју градска зона 6. како
слиједи:
А)
вриједност
грађевинског
земљишта..............................................5,00 КМ,
Б)
вриједност
пољопривредног
земљишта..............................................1,31 КМ,
В)
вриједност
шумског
земљишта..............................................2,44 КМ,
Г)
вриједност
индустријског
земљишта..............................................5,50 КМ,
Д)
вриједност
осталог
земљишта..............................................2,62 КМ,
Ђ) вриједност грађевинског објектастан....................................................780,00 КМ,
Е) вриједност грађевинског објектакућа....................................................700,00 КМ,
Ж) вриједност грађевинског објектапословни објекти............................1.050,00 КМ,
З) вриједност грађевинског објектаиндустријски објекти.........................305,00 КМ,
И) вриједност грађевинског објектаостали објекти...................................780,00 КМ.
Члан 10.
Утврђује се вриједност непокретности у
дефинисаном подручју ван градска зона 1. како
слиједи:
А)
вриједност
грађевинског
земљишта............................................20,00 КМ,
Б)
вриједност
пољопривредног
земљишта..............................................2,47 КМ,
В)
вриједност
шумског
земљишта..............................................2,48 КМ,
Г)
вриједност
индустријског
земљишта............................................15,00 КМ,
Д)
вриједност
осталог
земљишта..............................................4,94 КМ,
Ђ) вриједност грађевинског објектастан....................................................800,00 КМ,
Е) вриједност грађевинског објектакућа....................................................700,00 КМ,
Ж) вриједност грађевинског објектапословни објекти...............................950,00 КМ,
З) вриједност грађевинског објектаиндустријски објекти.........................350,00 КМ,
И) вриједност грађевинског објектаостали објекти...................................350,00 КМ.
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Члан 11.

Утврђује се вриједност непокретности у
дефинисаном подручју ван градска зона 2. како
слиједи:
А)
вриједност
грађевинског
земљишта............................................18,00 КМ,
Б)
вриједност
пољопривредног
земљишта............................................. 2,43 КМ,
В)
вриједност
шумског
земљишта..............................................1,84 КМ,
Г)
вриједност
индустријског
земљишта............................................13,00 КМ,
Д)
вриједност
осталог
земљишта............................................. 4,86 КМ,
Ђ) вриједност грађевинског објектастан....................................................750,00 КМ,
Е) вриједност грађевинског објектакућа....................................................650,00 КМ,
Ж) вриједност грађевинског објектапословни објекти...............................900,00 КМ,
З) вриједност грађевинског објектаиндустријски објекти.........................320,00 КМ,
И) вриједност грађевинског објектаостали објекти...................................320,00 КМ.
Члан 12.
Утврђује се вриједност непокретности у
дефинисаном подручју ван градска зона 3. како
слиједи:
А)
вриједност
грађевинског
земљишта............................................15,00 КМ,
Б)
вриједност
пољопривредног
земљишта..............................................2,17 КМ,
В)
вриједност
шумског
земљишта..............................................2,06 КМ,
Г)
вриједност
индустријског
земљишта............................................11,00 КМ,
Д)
вриједност
осталог
земљишта..............................................4,34 КМ,
Ђ) вриједност грађевинског објектастан....................................................700,00 КМ,
Е) вриједност грађевинског објектакућа....................................................600,00 КМ,
Ж) вриједност грађевинског објектапословни објекти...............................850,00 КМ,
З) вриједност грађевинског објектаиндустријски објекти.........................280,00 КМ,
И) вриједност грађевинског објектаостали објекти...................................280,00 КМ.
Члан 13.
Утврђује се вриједност непокретности у
дефинисаном подручју ван градска зона 4. како
слиједи:
А)
вриједност
грађевинског
земљишта............................................13,00 КМ,
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Б)
вриједност
пољопривредног
земљишта..............................................1,49 КМ,
В)
вриједност
шумског
земљишта..............................................1,57 КМ,
Г)
вриједност
индустријског
земљишта..............................................9,00 КМ,
Д)
вриједност
осталог
земљишта..............................................2,98 КМ,
Ђ) вриједност грађевинског објектастан....................................................650,00 КМ,
Е) вриједност грађевинског објектакућа....................................................550,00 КМ,
Ж) вриједност грађевинског објектапословни објекти...............................800,00 КМ,
З) вриједност грађевинског објектаиндустријски објекти.........................270,00 КМ,
И) вриједност грађевинског објектаостали објекти...................................270,00 КМ.
Члан 14.
Утврђује се вриједност непокретности у
дефинисаном подручју ван градска зона 5. како
слиједи:
А)
вриједност
грађевинског
земљишта..............................................5,00 КМ,
Б)
вриједност
пољопривредног
земљишта..............................................1,48 КМ,
В)
вриједност
шумског
земљишта..............................................1,79 КМ,
Г)
вриједност
индустријског
земљишта..............................................4,50 КМ,
Д)
вриједност
осталог
земљишта..............................................2,96 КМ,
Ђ) вриједност грађевинског објектастан....................................................600,00 КМ,
Е) вриједност грађевинског објектакућа....................................................500,00 КМ,
Ж) вриједност грађевинског објектапословни објекти...............................750,00 КМ,
З) вриједност грађевинског објектаиндустријски објекти.........................250,00 КМ,
И) вриједност грађевинског објектаостали објекти...................................250,00 КМ.
Члан 15.
Утврђује се вриједност непокретности у
дефинисаном подручју ван градска зона 6. како
слиједи:
А)
вриједност
грађевинског
земљишта..............................................3,00 КМ,
Б)
вриједност
пољопривредног
земљишта............................................. 1,35 КМ,
В)
вриједност
шумског
земљишта..............................................1,63 КМ,
Г)
вриједност
индустријског
земљишта..............................................2,00 КМ,

31. јануар 2017.

Д)
вриједност
осталог
земљишта..............................................2,70 КМ,
Ђ) вриједност грађевинског објектастан....................................................400,00 КМ,
Е) вриједност грађевинског објектакућа....................................................450,00 КМ,
Ж) вриједност грађевинског објектапословни објекти...............................500,00 КМ,
З) вриједност грађевинског објектаиндустријски објекти.........................170,00 КМ,
И) вриједност грађевинског објектаостали објекти...................................170,00 КМ.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном гласнику
града Зворника''.
Број: 01-022-6/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 59.Закона о
локалној
самоуправи
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана
27. и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'', број:2/16), Скупштина
града Зворник,на сједници одржаној 26.јануара
2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм утрошка намјенских
средстава посебних намјена од водних
накнада у 2017.години.
2. Саставни дио наведеног закључка је
програм из става 1.
3. Овај
закључак
објавиће
''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-7/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

се

у

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 194. и 195. Закона о водама
(''Службени гласник РС'', број: 50/06 и 92/09) и
члана 27. и 46. Статута града Зворник
(''Службени гласник града Зворник'', број 9/14),
Скупштина Града Зворник, на сједници
одржаној 26.јануара 2017. године, усвојила је

ПРОГРАМ
утрошка намјенских средстава
посебних намјена од водних накнада у
2017.години
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Тачка 1.
Средства која се дозначавају Граду Зворник по
основу водних накнада из члана 189. Закона о
водама, а која се воде на рачуну посебних
намјена Буџета града Зворник, са стањем на
посебном жиро рачуну код ''Нове банке'' АД
Филијала Зворник у износу 108.821,32КМ и
средстава која су планирана у приходима
буџета Града у 2017. години у износу 305.300
КМ, (укупно 414.121,32 КМ), утрошиће се у
складу са чланом 195. поменутог Закона и
овим Програмом.
Тачка 2.
Средства из тачке 1. овог Програма утрошиће
се намјенски за финансирање пројеката
изградње водо снадбијевања –ФИШ пројекти
властито учешће и санацију и одржавање
водопривредних објеката на територији града
Зворник.
Трошковне буџетске позиције у 2017. години су
утврђене код:
а) Одјељења за стамбено комуналне послове
и послове саобраћаја,
- економски код: 412500
„Расходи
за
санацију
и
одржавање
водопривредних објеката'' у износу 50.000 КМ;
-економски код: 511100
„Издаци за пројекте водовода- ФИШ, властита
средства“ у износу 265.500 КМ
б) Службе Цивилне заштите
- економски код: 412500
''Средства
за
санацију
и
одржавање
водопривредних објеката'' у износу 85.000 КМ.
Укупно планиран утрошак средстава планиран
буџетом за 2017. годину износи 400.500 КМ.
Наведена средства ће се користити за
уређења корита ријека: Златице, Хоче, Сапне,
и Дрине у урбаним подручјима и чишћења
водотока у мјесним заједницама изван урбаног
подручја, у циљу превентивне заштите од
поплава и заштите обрадивог земљишта,
стамбених и других објеката.
Тачка 3.
Овај Програм ће се доставити на сагласност
ЈП
''Воде
Српске''
и
Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Владе Републике Српске.
Тачка 4.
Након доставе и прихватања овог Програма
утрошка средстава посебних намјена од
водних накнада, од стране Министарства,
стручне службе Града Зворник приступиће

31. јануар 2017.

реализацији Програма, а у складу са Законом,
за конкретне пројекте за које ће се прописана
документација и пројекти доставити ЈП ''Воде
Српске'' и надлежном Министарству, на
сагласност.
Тачка 5.
Финансирање из тачке 2. овог Програма по
приоритету утврђује Градоначелник, на основу
процјењене динамике релизације наведених
пројеката у складу
са Законом и овим
Програмом.
Тачка 6.
Овај Програм ће се објавити у ''Службеном
гласнику града Зворник''___________________
На основу члана 39. и 59.Закона о
локалној
самоуправи
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана
27. и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'', број:2/16), Скупштина
града Зворник,на сједници одржаној 26.јануара
2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Комисије за
повратак, развој и интеграцију за 2016.годину.
2. Овај
закључак
објавиће
''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-8/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

се

у

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 59.Закона о
локалној
самоуправи
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана
27. и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'', број:2/16), Скупштина
града Зворник,на сједници одржаној 26.јануара
2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Годишњи Програм рада и
финансијски план ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник
за 2017.годину.
2. Овај
закључак
објавиће
''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-9/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

се

у

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана
локалној
самоуправи
(„Службени гласник РС“,
27. и 46. Статута града

39. и 59.Закона о
Републике
Српске
број: 97/16) и члана
Зворник (''Службени
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гласник града Зворник'', број:2/16), Скупштина
града Зворник,на сједници одржаној 26.јануара
2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Годишњи Програм рада и
финансијски план ЈУ „Рекреативно спортски
центар“Зворник за 2017.годину.
2. Овај
закључак
објавиће
''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-10/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

се

у

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 59.Закона о
локалној
самоуправи
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана
27. и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'', број:2/16), Скупштина
града Зворник,на сједници одржаној 26.јануара
2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Годишњи Програм рада и
финансијски Јавно предшколске васпитно
образове установе Дјечији вртић „Наша
радост“ Зворник за 2017.годину.
2. Овај
закључак
објавиће
''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-11/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

се

у

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 59.Закона о
локалној
самоуправи
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана
27. и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'', број:2/16), Скупштина
града Зворник,на сједници одржаној 26.јануара
2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Годишњи Програм рада и
финансијски план ЈУ „Народна библиотека и
музејска збирка“Зворник за 2017.годину.
2. Овај
закључак
објавиће
''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-12/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

се

у

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

31. јануар 2017.

На основу члана 39. и 59.Закона о
локалној
самоуправи
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана
27. и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'', број:2/16), Скупштина
града Зворник,на сједници одржаној 26.јануара
2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Годишњи Програм рада и
финансијски план ЈУ „ Центaр за социјални
рад“ Зворник за 2017.годину.
2. Овај
закључак
објавиће
''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-13/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

се

у

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 59.Закона о
локалној
самоуправи
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана
27. и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'', број:2/16), Скупштина
града Зворник,на сједници одржаној 26.јануара
2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Годишњи Програм рада и
финансијски план ЈУ „Дом за стара лица“
Кисељак за 2017.годину.
2. Овај
закључак
објавиће
''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-14/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

се

у

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 59.Закона о
локалној
самоуправи
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана
27. и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'', број:2/16), Скупштина
града Зворник,на сједници одржаној 26.јануара
2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Годишњи Програм рада и
финансијски
план
ЈУ
„Туристичка
организација“ Зворник за 2017.годину.
2. Овај
закључак
објавиће
''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-15/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

се

у

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.
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На основу члана 39. и 59.Закона о
локалној
самоуправи
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана
27. и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'', број:2/16), Скупштина
града Зворник,на сједници одржаној 26.јануара
2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Годишњи Програм рада и
финансијски план ЈУ „Дом омладине“ Зворник
за 2017.годину.
2. Овај
закључак
објавиће
''Службеном гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-16/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

се

у

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39.став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'',број:97/16), члана
55. Закона о намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе (''Службени
гласник Републике Српске'',број:97/16) и члана
27. Став 1.алинеја 19. Статута града Зворник
(''Службени гласник града Зворник'',број:2/16),
Скупштина града Зворник, на сједници
одржаној 26.јануара 2017.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА КОМУНАЛНЕ
ПОЛИЦИЈЕ
Члан 1.
Горан Писић, дипл.инг.шумарства из
Зворника,, разрјешава се дужности начелника
Комуналне полиције у Градској управи града
Зворник, ради истека мандата.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-1/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39.став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'',број:97/16),) и
члана 27. Став 1.алинеја 19. Статута града
Зворник
(''Службени
гласник
града
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник,
на сједници одржаној 26.јануара 2017.године,
донијела је

31. јануар 2017.

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЗА ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА У
АДМИНИСТРАТИВНУ СЛУЖБУ ОПШТИНЕ
ЗВОРНИК
I
Разрјешава се Комисија за спровођење
поступка
за
пријем
службеника
у
Административну службу општине Зворник, у
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић,предсједник
Срђан Деспић,члан
Слађана Илић,члан
Младен Радић,члан и
Елвис Гогић,члан

II
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-2/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39.став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'',број:97/16),) члана
16. Став 6. Закона о систему јавних служби
(''Сл.гласник РС'', број:68/07, 109/12) и члана
27. Став 1.алинеја 19. Статута града Зворник
(''Службени гласник града Зворник'',број:2/16),
Скупштина града Зворник, на сједници
одржаној 26.јануара 2017.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА
У ПРЕДУЗЕЋИМА И ЈАВНИМ УСТАНОВАМА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
I
Разрјешава се Комисија за спровођење
поступка за избор директора и чланова
управних одбора у предузећима и јавним
установама чији је оснивач општина Зворник, у
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Госпава Јеремић,предсједник
Бранко Јашић,члан
Мирослав Аћимовић,члан
Бобан Дошић,члан
Мухамед Чикарић,члан
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II
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-3/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. став 1. алинеја 21.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'',број:97/16) члана
12. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима у РС (''Службени глсник РС'',
број: 41/03 ), члана 50. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'',број:97/16), члана
27. и 46. Статута града Зворник (''Службени
гласник града Зворник'',број:2/16) члана 101.
Пословника
Скупштине
града
Зворник
(''Службени гласник Скупштина града Зворник'',
број: 2/16 ) Скупштина града
Зворник на
сједници одржаној 26.јануара 2017.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ГРАДА ЗВОРНИК
Члан 1.
Митар Васић, дипл.правник из Зворника,
именован је за Секретара Скупштине града
Зворник, на вријеме трајања мандата
Скупштине.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-4/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана.39.став 2.тачка 21.,
члана 59. Став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи РС (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 10. став 4. Закона о
комуналној полицији (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 28/13), члана 55. став
4. Закона о службеницима и намјештеницима
Републике
Српске
(''Службени
гласник
Републике Српске'',број:97/16), члана 4. Закона
о
министарским,
владиним
и
другим
именовањима
у РС
(''Сл.гласник
РС'',
број:41/03) и члана 27.став1. алинеја 19.
Статута града Зворник (''Службени гласник
града Зворник'',број:2/16), Скупштина града

31. јануар 2017.

Зворник, на сједници одржаној
2017.године, д о н и ј е л а ј е

26.јануара

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д.НАЧЕЛНИКА
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Члан 1.
Горан Писић, дипл.инг.шумарства из
Зворника, именује се за
в.д.начелника
Комуналне полиције
у
Градској управи
Зворник,
до
окончања
поступка
јавне
конкуренције, на период од 90 дана.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-111-5/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39.став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'',број:97/16),) и
члана 27. Став 1.алинеја 19. Статута града
Зворник
(''Службени
гласник
града
Зворник'',број:2/16), Скупштина града Зворник,
на сједници одржаној 26.јануара 2017.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА
У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
СКУПШТИНА ГРАДА
I
Именује се Комисија за спровођење
поступка за избор директора и чланова
управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Скупштина града Зворник, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Госпава Јеремић, предсједник
Aлександар Дошић, члан
Мирослав Аћимовић, члан
Бранко Јашић, члан
Анел Карић, члан

II
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-111-6/2017
26. јануар 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.
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На основу члана 11. Закона о социјалној
заштити
(„Службени
гласник
Републике
Српске“, број: 37/12), члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), и члана 41. и
47. Статута града Зворник (''Службени гласник
града Зворник'', број: 2/16), Градоначелник
доноси
ОДЛУКУ
о додјели помоћи у храни за 2017.годину
Члан 1.
Доноси се Одлука о помоћи у храни у
облику мјесечног пакета основних животних
намирница (у даљем тексту: Пакет) социјално
најугроженијим
грађанима града Зворник,
(народна кухиња) за 2017. годину.
Члан 2.
Право на пакет намирница имају
социјално угрожена лица стални корисници
новчане помоћи који се налазе на евиденцији
ЈУ Центра за социјални рад Зворник,
корисници колективног смјештаја и лица која се
нађу у стању социјалне потребе, и то:
- лица стални корисници социјалне помоћи;
квартално
- корисници колективног смјештаја у Каракају;
квартално
- лица која се нађу у стању социјалне потребе,
у конкретном случају.
Члан 3.
ЈУ Центар за социјални рад Зворник
доставља списак корисника сталне социјалне
помоћи Одјељењу за привреду, развој,
пољопривреду и друштвене дјелатности,
претходног мјесеца, као право корисника за
пакет намирница за наредни мјесец.
Члан 4.
Подјела
пакета
вршиће
се
у
просторијама Градске организације Црвеног
крста, квартално.
За лица која не могу обезбедити
преузимање
пакета
у
Црвеном
крсту,
организоваће
се
испорука
на
адресу
становања.
Члан 5.
Основни пакет је пакет намирница за
кориснике са једним и два члана породице и
исти по садржају и количини утврђује
Одјељењу за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности једном годишње.
Количина намирница основног пакета
увећава се за породице са три и више чланова.

31. јануар 2017.

Члан 6.
Средства за ове намјене су обезбјеђена
у оквиру буџета за 2017. годину, буџетска
ставка 415200
-''Грант за финансирање
пројеката Народне кухиње''.
Набавка намирница хране извршиће се
у складу са Законом.
Набавку врши Одјељење за привреду,
развој,
пољопривреду
и
друштвене
дјелатности Градске управе.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, и биће објављена у „Службеном
гласнику града Зворник“.
Број: 02-022-1/2017
03. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16), члана 41. и 47. Статута
града Зворник (''Службени гласник општине
Зворник'', број 2/16), Градоначелник града
Зворник доноси:
ОДЛУКУ
о коришћењу средстава за трећерођено и
четврторођено дијете
I
Овом одлуком дефинише се основ,
критерији и начин коришћења средстава
планираних Буџетом за 2017.годину ''Средства
за трећерођено и четврторођено дијете''
(ек.код 416100) у укупном износу од 70.000КМ
(седамдесетхиљадаКМ).
II
Средства из тачке 1. додјељују се
породицама
које
имају
стално
мјесто
пребивалишта на територији града Зворник, и
то у сврху:
- једнократне исплате породицама којима се
роди треће или четврто дијете у 2017. години у
износу 500КМ,
- једнократна исплата мајкама које у 2017.
години роде прво или друго дијете а нису
запослене, у износу 200КМ,
- једнократне помоћи породицама, изразито
слабог материјалног стања који имају троје и
више школске или
малољетне дјеце, до
износа 300КМ, једном у току године,
- финансирање програма који имају за циљ
подршку наталитета,
заштите
мајки и
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породиља, до износа који посебним закључком
одобри Градоначелник.
Право на коришћење новчаних средства
из алинеја 1-3. ове тачке имају породице чије је
стално мјесто пребивалишта на територији
града Зворник у трајању од најмање једну
годину за оба родитеља.
III
Коришћење средстава из тачке 2. ове
Одлуке вршиће се на основу поднијетог
захтјева на прописаном обрасцу и других
докумената:
- за треће и четврто рођено дијете; извод из
матичне књиге рођених за свако дијете,
овјерену изјаву о кућном домаћинству и копије
личних карата за оба родитеља и потврду о
пребивалишту за оба родитеља,
- за прво и друго рођено дијете мајкама које су
незапослене; родни лист новорођеног дјетета,
потврду
о
незапослености
Бироа
за
запошљавање, или овјерена изјава да није
запослена и копије личних карата за оба
родитеља и потврду о пребивалишту за оба
родитеља,
- једнократне помоћи; на основу захтјева,
овјерене изјаве о кућном домаћинству и копију
личне карте за оба родитеља,
- на основу пројекта из области заштите
породице и мајки; ако добију позитивну оцјену
предложеног пројекта да је исти од општег
интереса за град Зворник.
IV
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду,развој, пољопривреду
и друштвене дјелатности и Одјељење за
финансије.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 02-022-2/2017
03. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 38. и 44. Статута града Зворник
– пречишћен текст («Службени гласник Града
Зворник» број: 9/14), Градоначелник града
Зворник доноси

31. јануар 2017.

OДЛУКУ
о најнижој цијени рада запослених радника у
Градској управи Зворник
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се најнижа цијена
рада у износу од 100,00 КМ за запослене у
Градској управи.
Члан 2.
Одлука
о
најнижој
цијени
рада
примјењиват
ће
се
од
01.12.201631.12.2016.године.
Члан 3.
За реализацију одлуке задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворник.
Члан 4.
Ова
Одлука
ступа
на
снагу
01.12.2016.године,
а
објавиће се
у
«Службеном гласнику града Зворник».
Број: 02-022-5/2017
17. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р

На основу члана 43. став 1. тачка 17.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13) и члана 38. и 44. Статута
општине
Зворник-пречишћени
текст
(„Службени
гласник
општине
Зворник“,
број:9/14), Градоначелник Градске управе
Зворник, доноси:
О Д Л У К У
о одобравању средстава за суфинансирање
заједничког пројекта
Члан 1.
Одобравају се новчана средства ЈУРспортски центар Зворник у износу 16.380,00
КМ, намјенски за куповину бине, која је
потребна да би се несметано одвијале
пословне активности које ова установа има, а
тичу се организовање разних културних
манифестација, као што су: Видовдански
сабор,
манифестације
дјечијег
обданишта,љетњи фестивал музике, Дрисама
фест и др.
Члан 2.
Средства се одобравају намјенски на
име подршке реализацији одобреног пројеката
на подручју града Зворник.
Члан 3.
Средства из тачке 1. ове Одлуке
обезбиједиће се са позиције 415200-Капитални
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грантови
(суфинансирање
заједничких
пројеката), потрошачка јединица 01190120Кабинет Градоначелника.
Средства уплатити на жиро рачун ЈУРспортски центар Зворник
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије Градске управе
Зворник.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном
гласнику града Зворник”.
Број: 02-022-11/2017
20. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 43. став 1. тачка 17.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13) и члана 38. и 44. Статута
општине
Зворник-пречишћени
текст
(„Службени
гласник
општине
Зворник“,
број:9/14), Градоначелник Градске управе
Зворник, доноси:
О Д Л У К У
о одобравању средстава за суфинансирање
заједничког пројекта
Члан 1.
Одобравају
се
новчана
средства
„Тениском клубу АС“ из Зворника у износу од
5,000.00 КМ, намјенски за
финансирање
реконструкције и доградње свлачионица на
тениском терену.
Члан 2.
Средства се одобравају намјенски на
име подршке реализацији одобреног пројеката
на подручју града Зворник.
Члан 3.
Средства из тачке 1. ове Одлуке
обезбиједиће се са позиције 415200-Капитални
грантови
(суфинансирање
заједничких
пројеката), потрошачка јединица 01190120Кабинет Градоначелника.
Средства уплатити на жиро рачун
именованог.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије Градске управе
Зворник.

31. јануар 2017.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном
гласнику града Зворник”.
Број: 02-66-10/2017
25. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Хукић Џемил из Новог Села, ЈМБГ
0501963183967,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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-524/2016
26. aприл 2016. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-Пречишћен текст ("Службени
гласник општине Зворник" број: 9/14),
Градоначелник д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Kлубу
борилачких спортова „Обилић“ из Зворника у
износу од 1.000,00 КМ на име финансирање
организације 1. Кола лиге Републике Српске у
боксу.
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31. јануар 2017.

Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200Грант за финансирање НВО и удружења.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник ("Службени гласник града Зворник"
број: 2/16), Градоначелника д о н о с и

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финансије Градске Управе
Зворник. Новчана средства уплатити на жиро
рачун Боксерског савеза Републике Српске
:562-099-000016-40-36

З А К Љ У Ч А К

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворника“
Број: 02-66-182/2016
08. новембар 2016. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41.и 47. Статута града
Зворник („Службени гласник града Зворник“
број: 2/16) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник, број: 02020-2/09 од 15.6.2009. године, Градоначелник
доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобрава се Мачак (Тихомир) Гордани
из Каракаја,ЈМБГ 1501964188907,једнократна
новчана помоћ на име измирења трошкова
електричне
енергије
у
алтернативном
смјештају, у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1 овог закључка
обезбједиће се са буџетске позиције
једнократне помоћи појединцима, економски
код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни
Градске управе .
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Oдјељење за финансије Градске управе
Града Зворника.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном
доношења, a oбјавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворник“.
Број: 08-430-1704/2016
01. децембар 2016. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

Члан 1.
Одобравају
се
новчана
средства
Градској борачкој организацији Зворник, у
износу од 500,00 КМ у сврху помоћи социјално
угроженим категоријама бораца.
Члан 2.
Новчана средства обезбиједиће се са
позиције 416100-Текуће помоћи за инвалиде,
рањене и ППБ.
Средства уплатити на жиро – рачун
Градске борачке организације Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финансије Градске управе
града Зворника.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворника".
Број: 02-400-206/2016
25. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Лазаревић
Раји
из
Локања
ЈМБГ
1509946183907,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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-1755/2016
05. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Ракановић Љуби из Јасенице ЈМБГ
0912964183901,одобрава се исплата у износу
од 300,00 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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-18/2017
05. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Перић
Славку
из
Локања
ЈМБГ
0505966183890,одобрава се исплата у износу

31. јануар 2017.

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 појединцима.
Средства исплатити именованој на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-1754/2016
05. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Стевановић Гојку из Локања ЈМБГ
1804967183917,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 појединцима.
Средства исплатити именованој на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-1756/2016
05. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник ("Службени гласник града Зворник"
број: 2/16), Градоначелник д о н о с и

31. јануар 2017.

III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају
се
средства
Ј.У.
Рекреативно-спортском
центру Зворник,
намјенски за покривање трошкова и наградног
фонда Hовогодишњег турнира у малом
фудбалу „ЗВОРНИК 2017.“који се одржава у
Зворнику, у износу од 6.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200Грант за финансирање спортских организацијаСпортска резерва.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финансије Градске управе
Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења.
Број: 02-66-2/2017
05. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Јовић Љубинки из Јардана, ЈМБГ
0207959187219,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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-1588/2016
10. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Стојановић Мирјани из Брањева ЈМБГ
0506975185894,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 појединцима.
Средства исплатити именованој на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-1599/2016
11. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
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ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

I
Ерић Зорану из
Челопека ЈМБГ
0912967183929,одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи-тешка материјална ситуација.

31. јануар 2017.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-424/2015
11. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

II
Средства из члана 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 расходи
за једнократне новчане помоћи појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси

III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-1023/2016
11. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Милошевић Ненаду из Брањева ЈМБГ
2006987184235,одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи-тешка материјална ситуација.

I
Лозановић Горану из Зворника, ЈМБГ
0403978183902,одобрава се исплата у износу
од 200,00 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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-95/2017
11. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

II
Средства из члана 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 расходи
за једнократне новчане помоћи појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси

III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Милановић Брани из Зворника,раднику
Градске управе Зворник,одобрава се исплата у
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износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи-за покривање трошкова
лијечења супруге.
II
Средства из члана 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 411200 –помоћ
радницима ГУ Зворник.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 02-430-16/2017
11. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41.и 47. Статута града
Зворник („Службени гласник града Зворник“
број: 2/16) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник, број: 02020-2/09 од 15.6.2009. године, Градоначелник
доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобрава се Томић (Бошко) Нади из
Малешића,ЈМБГ
0504986188892,једнократна
новчана помоћ на име тешке материјалне
ситуације, у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1 овог закључка
обезбједиће се са буџетске позиције
једнократне помоћи појединцима, економски
код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни
Градске управе .
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Oдјељење за финансије Градске управе
Града Зворника.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном
доношења, a oбјавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворник“.
Број: 08-430-7/2017
12. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

31. јануар 2017.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Дукић Ненаду из Зворника, ЈМБГ
0211954182224,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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-993/2016
13. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута Града
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa"
број: 2/16), Градоначелник д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се новчана средства OK
„Дрина“ из Зворника у износу од 5.000,00 КМ,
на име финансирања текућих активности у
2017. години.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200Грант за финансирање спортских организација
из буџета за 2017 годину.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финансије Градске Управе
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Зворник. Новчана средства уплатити на жиро
рачун наведеног клуба.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворника“
Број: 03-66-4/2017
13. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута Града
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa"
број: 2/16), Градоначелник д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају
се
новчана
средства
„Текwаn-dо клубу "Српски соко" из Зворника у
износу од 2.000,00 КМ, на име финансирања
текућих активности у 2017. години.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200Грант за финансирање спортских организација
из буџета за 2017 годину.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финансије Градске Управе
Зворник. Новчана средства уплатити на жиро
рачун наведеног клуба.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворника“
Број: 02-66-1/2017
13. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута Града
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa"
број: 2/16), Градоначелник д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се новчана средства КК
„Принцип“ из Зворника у износу од 1.000,00
КМ, на име финансирања текућих активности у
2017. години.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200Грант за финансирање спортских организација
из буџета за 2017 годину.

31. јануар 2017.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финансије Градске Управе
Зворник. Новчана средства уплатити на жиро
рачун наведеног клуба.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворника“
Број: 02-400-210/2016
13. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41.и 47. Статута града
Зворник („Службени гласник града Зворник“
број: 2/16) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник, број: 02020-2/09 од 15.6.2009. године, Градоначелник
доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобрава се Радовић (Десимир) Стани
из Грбаваца,ЈМБГ 2509953188896,једнократна
новчана помоћ на име тешке материјалне
ситуације, у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1 овог закључка
обезбједиће се са буџетске позиције
једнократне помоћи појединцима, економски
код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни
Градске управе .
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Oдјељење за финансије Градске управе
Града Зворника.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном
доношења, a oбјавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворник“.
Број: 08-430-1783/2017
16. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
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ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

I
Јашаревић Хајри из Крижевића, ЈМБГ
0207993180002,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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-5/2017
16. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) Градоначелник доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Радовановић
Драгану,
РВИ,
ЈМБГ
1404958184228
из
Зворника,Ул.
Браће
Југовића Б-12,одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћитрошкови лијечења.
II
Средства из члана 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100-средства
за инвалиде,рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.

31. јануар 2017.

Број: 08-430-847/2016
16. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Видаковић Божи изт Г.Грбаваца, ЈМБГ
1002961183959,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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-1658/2016
16. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41.и 47. Статута града
Зворник („Службени гласник града Зворник“
број: 2/16) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник, број: 02020-2/09 од 15.6.2009. године, Градоначелник
доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобрава се Живановић (Богдан) Горану
из Новог Села, ЈМБГ 0406973183911,
једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације, у износу од 150,00 КМ.
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Члан 2.
Средства из тачке 1 овог закључка
обезбједиће се са буџетске позиције
једнократне помоћи појединцима, економски
код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни
Градске управе .
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Oдјељење за финансије Градске управе
Града Зворника.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном
доношења, a oбјавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворник“.
Број: 08-430-58/2017
16. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута Града
Зворник- пречишћен текст (''Службени гласник
Града Зворник'', број:2/16) и члана 14. Закона о
Граду Зворник (''Службени гласник Републике
Српске'', број:106/15) Градоначелник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Туристичкој организацији
града Зворник, исплата 7.500,00 КМ, намјенски
за финансирање текућих активности у
2016.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 Градске управе
Града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику Града Зворник''.
Број: 02-400-9/2017
16. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

31. јануар 2017.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) Градоначелник доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Радић Душићи,супрузи
0304961189224 из Грбаваца
исплата у износу од 100,00
једнократне
новчане
материјална ситуација.

,РВИ, ЈМБГ
,одобрава се
КМ на име
помоћи-тешка

II
Средства из члана 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 средства
за инвалиде, рањене и ППБ.
Средства исплатити именованој на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-1727/2016
16. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41.и 47. Статута града
Зворник („Службени гласник града Зворник“
број: 2/16) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник, број: 02020-2/09 од 15.6.2009. године, Градоначелник
доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобрава се Рајић (Обрен) Александру
из Зворника,
Браће
Југовић
Б-6,ЈМБГ
0202973174357,једнократна новчана помоћ на
име трошкова лијечења, у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1 овог закључка
обезбједиће се са буџетске позиције
једнократне помоћи појединцима, економски
код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни
Градске управе .
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Oдјељење за финансије Градске управе
Града Зворника.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном
доношења, a oбјавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворник“.
Број: 08-430-13/2017
17. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41.и 47. Статута града
Зворник („Службени гласник града Зворник“
број: 2/16) и члана 14.Закона о Граду Зворник
(''Службени гласник Републике Српске'',број
106/15), Градоначелник доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобрава се Чалић (Бранко) Жељку из
Зворника,Мајевичка,ЈМБГ
1801969183893,
једнократна новчана помоћ на име трошкова
лијечења мајке, у износу од 300,00 КМ.

31. јануар 2017.

2509953188896, једнократна новчана помоћ на
име тешке материјалне ситуације, у износу од
200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1 овог закључка
обезбједиће се са буџетске позиције
једнократне помоћи појединцима, економски
код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни
Градске управе .
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Oдјељење за финансије Градске управе
Града Зворника.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном
доношења, a oбјавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворник“.
Број: 08-430-12/2017
17. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

Члан 2.
Средства из тачке 1 овог закључка
обезбједиће се са буџетске позиције
једнократне помоћи појединцима, економски
код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни
Градске управе .

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Oдјељење за финансије Градске управе
Града Зворника.

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном
доношења, a oбјавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворник“.
Број: 08-430-1800/2016
17. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41.и 47. Статута града
Зворник („Службени гласник града Зворник“
број: 2/16) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник, број: 02020-2/09 од 15.6.2009. године, Градоначелник
доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобрава се Лакић (Илија) Зорану из
Зворника,
Карађорђева
С-44,ЈМБГ

I
Лазић Зорану из Зворника, ЈМБГ
2506973183956,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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
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Број: 08-430-71/2017
19. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41.и 47. Статута града
Зворник („Службени гласник града Зворник“
број: 2/16) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник, број: 02020-2/09 од 15.6.2009. године, Градоначелник
доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобрава се Хаџић (Мехмед) Мексиди из
Зворника,
Светог
Саве
238,ЈМБГ
2511964789314,једнократна новчана помоћ на
име тешке материјалне ситуације у износу од
200,00 КМ.

31. јануар 2017.

Члан 2.
Средства из тачке 1 овог закључка
обезбједиће се са буџетске позиције
једнократне помоћи појединцима, економски
код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни
Градске управе .
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Oдјељење за финансије Градске управе
Града Зворника.
Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном
доношења, a oбјавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворник“.
Број: 08-430-62/2017
18. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

Члан 2.
Средства из тачке 1 овог закључка
обезбједиће се са буџетске позиције
једнократне помоћи појединцима, економски
код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни
Градске управе .

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Oдјељење за финансије Градске управе
Града Зворника.

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном
доношења, a oбјавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворник“.
Број: 08-430-63/2017
18. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41.и 47. Статута града
Зворник („Службени гласник града Зворник“
број: 2/16) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник, број: 02020-2/09 од 15.6.2009. године, Градоначелник
доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобрава се Лазић (Момир) Бранку из
Зворника,Патријарха
Павла
бб,ЈМБГ
0904987170154, једнократна новчана помоћ на
име тешке материјалне ситуације, у износу од
200,00 КМ.

I
Марковић Велимиру из Каракаја, ЈМБГ
1602964193820,одобрава се исплата у износу
од 200,00 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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-67/2017
18. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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На основу члана 41. и 47. Статута Града
Зворника ("Службени гласник Града Зворника"
број: 2/16), Градоначелник д о н о с и

31. јануар 2017.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Oдјељење за финансије Градске управе
Града Зворника.

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Српска
Православна Општина Свети Стефан у износу
од 500,00 КМ на име финансирања витешког
такмичења „ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ“
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200Грант за СПЦ Зворник, потрошачка јединица
Кабинет градоначелника-01190120. Средства
уплатити на жиро-рачун: 562-009-80666187-03
Комерцијална банка.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финансије Градске управе
града Зворника.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворника".
Број: 02-400-6/2017
18. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41.и 47. Статута града
Зворник („Службени гласник града Зворник“
број: 2/16) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних
помоћи из буџета општине Зворник, број: 02020-2/09 од 15.6.2009. године, Градоначелник
доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобрава се Пустивук Тихомирки из
Зворника,
Светог
Саве
152,ЈМБГ
0712962176771,једнократна новчана помоћ на
име трошкова лијечења, у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1 овог закључка
обезбједиће се са буџетске позиције
једнократне помоћи појединцима, економски
код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни
Градске управе .

Члан 4.
Oвај закључак ступа на снагу даном
доношења, a oбјавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворник“.
Број: 08-430-48/2017
19. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Мићић Момчилу из Челопека, ЈМБГ
2510961183915,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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-80/2017
19. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
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ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

I
Стојановић Слободану из Зворника,
ЈМБГ 1005962172178,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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-1792/2016
19. јануар 2017. године
Зворник

31. јануар 2017.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-79/2017
19. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник (''Службени гласник града Зворник'',
број 2/16), и Одлуке Стручног жирија за избор
спортисте града Зворник за 2016.годину,
Градоначелник доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати новчаних награда
I
Одобрава се исплата новчаних награда
најуспјешнијим спортистима и спортским
радницима града Зворник у 2016.години, у
укупном
износу
5.900КМ
(ПетхиљададеветстотинаКМ), како слиједи:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) Градоначелник доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Гавриловић
Марко,РВИ,
ЈМБГ
1503966194235 из Економије ,одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне
новчане
помоћи-трошкови
лијечења.
II
Средства из члана 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 средства
за инвалиде, рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
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16.
17.
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28
29
30
31
32
33
34

Службени гласник Града Зворник

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Василије Вујичић
Валентина Шакотић
Срђан Драшкић
Никола Дробњак
Данијел Ћулум
Ајла Шрндић
Владимир Петровић
Мишо Спасојевић
Игор Крајишник
Милица Пелемиш
Анђела Батић
Јована Стевановић
Милица Познановић
Сандра Поповић
Срђан Дамјановић
Борислав Урта
Михајил Покорни
Хамза Хаџиавдић
Зорана Сандић
Милан Вукајловић
Ђорђе Зеленовић
Радомир Томић
Мурис Салиховић
Викторија Џинић
Алекса Милићевић
Јован Томић
Душко Кусмук
Далибор Бошковић
Александар Ивановић
Мирко Поповић
Војислав Токановић
Мустафа Тухчић
Милан Ђорђић
Славица Мандић
Укупно

КАТЕГОРИЈА
Спортиста год. (дио награрде)
Спортисткиња год. (дио нагарде)
Спортиста 3-10 мјесто
Спортиста 3-10 мјесто
Спортиста 3-10 мјесто
Спортиста 3-10 мјесто
Спортиста 3-10 мјесто
Спортиста 3-10 мјесто
Спортиста 3-10 мјесто
Спортиста 3-10 мјесто
Најталентованији спортиста
Најталентованији спортиста 2-15мјесто
Најталентованији спортиста 2-15мјесто
Најталентованији спортиста 2-15мјесто
Најталентованији спортиста 2-15мјесто
Најталентованији спортиста 2-15мјесто
Најталентованији спортиста 2-15мјесто
Најталентованији спортиста 2-15мјесто
Најталентованији спортиста 2-15мјесто
Најталентованији спортиста 2-15мјесто
Најталентованији спортиста 2-15мјесто
Најталентованији спортиста 2-15мјесто
Најталентованији спортиста 2-15мјесто
Најталентованији спортиста 2-15мјесто
Најталентованији спортиста 2-15мјесто
Спортски радник године
Најбољи тренер
Најбољи тренер млађих кат.
Специјално признање
Специјално признање
Специјално признање
Специјално признање
Специјално признање
Специјално признање

II
Средства из тачке 1. овог Закључка
обезбиједиће се са буџетске позиције, Грант за
финансирање
спортских
организација,
економски код 415 200.
Средства ће се додијелити именованим
на манифестацији „Избор спортисте године
града Зворник за 2016. годину“.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику Града Зворник''.
Број: 02-66-7/2017
20. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

31. јануар 2017.
ИЗНОС КМ
спорт
џудо
300
Ж.фудбал
300
теквандо
200
Кик бокс
200
фудбал
200
кајак
200
одбојка
200
рукомет
200
кошарка
200
атлетика
200
теквандо
200
Ж-фубал
100
атлетика
100
џудо
100
фудбал
100
рукомет
100
одбојка
100
кајак
100
теквандо
100
кошарка
100
теквандо
100
тенис
100
кајак
100
џудо
100
кошарка
100
фудбал
300
теквандо
300
џудо
300
фудбал
200
одбојка
200
џудо
200
кајак
200
Сп.новинар
200
атлетика
200
5900

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Милошевић Зорану из Јасенице, ЈМБГ
0806968183901,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 појединцима.
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Средства исплатити именованом
благајни Градске управе Града Зворника.

на

III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-44/2017
20. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Пантић Момчилу из Д.Пилице, ЈМБГ
1001961183944,одобрава се исплата у износу
од 300,00 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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-57/2017
20. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) Градоначелник доноси

31. јануар 2017.

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Деспотовић
Александру
,РВИ
из
Зворника ЈМБГ 2810965184227 ,одобрава се
исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне
новчане
помоћи-трошкови
лијечења.
II
Средства из члана 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 средства
за инвалиде, рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-159/2017
20. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута Града
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa"
број: 2/16), Градоначелник д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Војки
Ерић, Зворник, ЈМБГ 1303962187214, у износу
од 300,00 КМ на име плаћања трошкова
сахране за преминулог Тешић Лазара.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100Једнократне помоћи појединцима и трошкови
за сахране незбринутим лицима, потрошачка
јединица
Одјељење
за
привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финансије Градске управе
града Зворника.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворника".
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Број: 03-430-1288/2016
23. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник ("Службени гласник града Зворник"
број: 2/16), Градоначелника д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Сандри
Еркић, раднику Градске управе Зворник, на
име накнаде трошкова полагања стручног
испита за рад у органима управе у износу од
400,00 КМ.
Члан 2.
Новчана средства у износу 400,00 КМ
исплатити
са
позиције
412900-Остали
непоменути расходи (стручно усавршавање,
бруто накнаде ван радног времена, судска
рјешења,
репрезентација,
прекњижавање
пореза).
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финансије Градске управе
Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења.
Број: 02-430-1793/2016
23. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник ("Службени гласник града Зворник"
број: 2/16), Градоначелника д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају
се
новчана
средства
Љиљани Тохољ, раднику Градске управе
Зворник, на име накнаде трошкова полагања
стручног испита за рад у органима управе у
износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Новчана средства у износу 300,00 КМ
исплатити
са
позиције
412900-Остали
непоменути расходи (стручно усавршавање,
бруто накнаде ван радног времена, судска
рјешења,
репрезентација,
прекњижавање
пореза).

31. јануар 2017.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финансије Градске управе
Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења.
Број: 08-430-1736/2016
23. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник ("Службени гласник града Зворник"
број: 2/16), Градоначелника д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Mатић
Стани из МЗ Цер, ЈМБГ 1008942188913 у
износу од 200,00 КМ на име плаћања трошкова
сахране за преминулог Тодора Матића.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100Једнократне помоћи појединцима и трошкови
за сахране незбринутим лицима, потрошачка
јединица
Одјељење
за
привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финансије Градске управе
града Зворника.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворника".
Број: 03-430-71/2016
23. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
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I
Пејић
Лазару
из
Тршића,
ЈМБГ
0308964183893,одобрава се исплата у износу
од 200,00 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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-101/2017
24. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник ("Службени гласник града Зворник"
број: 2/16), Градоначелника д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају
се
новчана
средства
Градској борачкој организацији Зворник, у
износу од 500,00 КМ
у сврху погребних
трошкова за сахрану ратног к-данта батаљона
Зворник Драге Беатовића.
Члан 2.
Новчана средства обезбиједиће се са
позиције 416100-Текуће помоћи за инвалиде,
рањене и ППБ.
Средства уплатити на жиро – рачун
Градске борачке организације Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финансије Градске управе
града Зворника.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворника".
Број: 02-400-3/2017
03. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

31. јануар 2017.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Хамзић Смајлу из Зворника, ЈМБГ
1811949183906,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 појединцима.
Средства исплатити именованом на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-83/2017
25. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Јеремић Мићи из Каракаја ЈМБГ
2104962183899,одобрава се исплата у износу
од 250,00 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 појединцима.
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Средства исплатити именованом
благајни Градске управе Града Зворника.

на

III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-76/2016
25. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 2/16) 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, В.Д.
Градоначелника доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Бошњаковић Ради из Цера ЈМБГ
1805987188938,одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи-тешка материјална ситуација.

31. јануар 2017.

На основу члана 41. и 47. Статута Града
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa"
број: 2/16), Градоначелник д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се новчана средства „Dziu
dzica klubu" из Зворника у износу од 500,00
КМ, на име финансирања текућих активности у
2017. години.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200Грант за финансирање спортских организација
из буџета за 2017 годину.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финансије Градске Управе
Зворник. Новчана средства уплатити на жиро
рачун наведеног клуба.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворника“
Број: 02-66-183/2016
25. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

II
Средства из члана 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 расходи
за једнократне новчане помоћи појединцима.
Средства исплатити именованој на
благајни Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује
се Одјељење за финасије Градске управе
града Зворник.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 08-430-1743/2016
25. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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СКУПШТИНА ГРАДА
1. Одлукa
о
висини
вриједности
непокретности по зонама на територији
Града
Зворник
на
дан
31.12.2016.године
2. Закључак о усвајању
Програма
утрошка
намјенских
средстава
посебних намјена од водних накнада у
2017.години
3. Закључак о усвајању Извјештаја о
раду комисије за повратак, развој и
интеграцију за 2016.годину
4. Закључак о усвајању
Годишњег
програма рада и финансијског плана
ЈЗУ ''Дом здравља'' Зворник за
2017.годину
Закључак о усвајању
Годишњег
програма рада и финансијског плана
ЈУ РСЦ ''Зворник'' Зворник
5. Закључак о усвајању
Годишњег
програма рада и финансијског плана
ЈУ Дјечији вртић''Наша радост'' Зворник
6. Закључак о усвајању
Годишњег
програма рада и финансијског плана
ЈУ ''Народна библиотека и музејска
збирка'' Зворник
7. Закључак о усвајању
Годишњег
програма рада и финансијског плана
ЈУ ''Центар за социјални рад'' Зворник
8. Закључак о усвајању
Годишњег
програма рада и финансијског плана
ЈУ ''Дом за стара лица '' Кисељак
9. Закључак о усвајању
Годишњег
програма рада и финансијског плана
ЈУ Туристичка организација града
Зворник
10. Закључак о усвајању
Годишњег
програма рада и финансијског плана
ЈУ''Дом омладине'' Зворник
11. Рјешење о разрјешењу начелника
Комуналне полиције
12. Рјешење о разрјешењу Комисије за
спровођење
поступка
за
пријем
службеника у Административну службу
општине Зворник
13. Рјешење о разрјешењу
комисија за
спровођење поступка за
избор
директора и чланова Управних одбора
у предузећима и Јавним установама
чији је оснивач Скупштина општине
14. Рјешење о именовању
секретара
Скупштине Града
15. Рјешење о именовању в.д. начелника
Комуналне полиције
16. Рјешење о именовању Комисије за
спровођење
поступка
за
избор
директора

31. јануар 2017.

и чланова Управних одбора у Јавним
установама чији је оснивач Скупштина
Града
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Одлука о додјели помоћи у храни за
2017.годину
Одлука о коришћењу средстава за
трећерођено и четврторођено дијете
Одлука о најнижој цијени рада
запослених радника у Градској
управи Зворник
Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
10/17
Закључак о одобравању новчаних
средстава Хукић Џемилу
Закључак о одобравању новчаних
средстава
Клубу
борилачких
спортова „Обилић“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних
средстава Мачак Гордани
Закључак о одобравању новчаних
средстава
Градској
борачкој
организацији Зворник
Закључак о одобравању новчаних
средстава Лазаревић Раји
Закључак о одобравању новчаних
средстава Ракановић Љуби
Закључак о одобравању новчаних
средстава Перић Славку
Закључак о одобравању новчаних
средстава Стевановић Гојку
Закључак о одобравању новчаних
средстава ЈУ РСЦ Зворник
Закључак о одобравању новчаних
средстава Јовић Љубинки
Закључак о одобравању новчаних
средстава Стојановић Мирјани
Закључак о одобравању новчаних
средстава Ерић Зорану
Закључак о одобравању новчаних
средстава Милошевић Ненаду
Закључак о одобравању новчаних
средстава Лозановић Горану
Закључак о одобравању новчаних
средстава Милановић Брани
Закључак о одобравању новчаних
средстава Томић Нади
Закључак о одобравању новчаних
средстава Дукић Ненаду
Закључак о одобравању новчаних
средстава ОК „Дрина“ Зворник
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24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.

Службени гласник Града Зворник
Закључак о одобравању новчаних
средстава Текван-до клубу „Српски
соко“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних
средстава КК „Принцип“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних
средстава Радовић Стани
Закључак о одобравању новчаних
средстава Јашаревић Хајри
Закључак о одобравању новчаних
средстава Радовановић Драгану
Закључак о одобравању новчаних
средстава Видаковић Божи
Закључак о одобравању новчаних
средстава Живановић Горану
Закључак о одобравању новчаних
средстава Туристичкој организацији
града Зворник
Закључак о одобравању новчаних
средстава Радић Душици
Закључак о одобравању новчаних
средстава Рајић Александру
Закључак о одобравању новчаних
средстава Чалић Жељку
Закључак о одобравању новчаних
средстава Лакић Зорану
Закључак о одобравању новчаних
средстава Лазић Зорану
Закључак о одобравању новчаних
средстава Хаџић Мексиди
Закључак о одобравању новчаних
средстава Лазић Бранку
Закључак о одобравању новчаних
средстава Марковић Велимиру
Закључак о одобравању новчаних
средстава
Српска
Православна
општина „Свети Стефан“
Закључак о одобравању новчаних
средстава Пустивук Тихомирки
Закључак о одобравању новчаних
средстава Мићић Момчилу
Закључак о одобравању новчаних
средстава Стојановић Слободану
Закључак о одобравању новчаних
средстава Лазић Зорану
Закључак о одобравању новчаних
средстава Гавриловић Марку
Закључак о одобравању новчаних
средстава
најуспјешнијим
спортистима и спортским радницима
града Зворник
Закључак о одобравању новчаних
средстава
најуспјешнијим
спортистима и спортским радницима
града Зворник 15/17
Закључак о одобравању новчаних
средстава Милошевић Зорану

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

31. јануар 2017.

Закључак о одобравању новчаних
средстава Пантић Момчилу
Закључак о одобравању новчаних
средстава Деспотовић Александру
Закључак о одобравању новчаних
средстава Војки Ерић
Закључак о одобравању новчаних
средстава Сандри Еркић
Закључак о одобравању новчаних
средстава Љиљани Тохољ
Закључак о одобравању новчаних
средстава Матић Стани
Закључак о одобравању новчаних
средстава Пејић Лазару
Закључак о одобравању новчаних
средстава
Градској
борачкој
организацији Зворник
Закључак о одобравању новчаних
средстава Хамзић Смајлу
Закључак о одобравању новчаних
средстава Јеремић Мићи
Закључак о одобравању новчаних
средстава Бошњаковић Ради
Закључак о одобравању новчаних
средстава „Џиу џица клубу“ Зворник
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