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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
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04.04.2017. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVI  
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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 измјени Одлуке о додјели помоћи у  храни 

за 2017.годину 
 

Члан 1. 
 У Одлуци Градоначелника о  помоћи у храни 
за 2017.годину број 02-022-1/17 од 
03.01.2017.године врше се следеће измјене: 
 

1. У члану 2. алинеја 1. и 2. и члану 4. 
став 1. ријеч ''квартално'' замјењује се 
ријечју ''четворомјесечно''  

2. У члану 6. број ''415200'' замјењује се 
бројем ''416100''. 

3. У члану 6. текст ''грант за финансирање 
пројеката народне кухиње'' замјењују се 
текстом ''текуће помоћи за 
финансирање пројеката народне 
кухиње''. 

 
Члан 2. 

Све остале одредбе одлуке остају на снази. 

 
Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
и биће објављена у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
Број: 02-022-1/2017                      
01. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 47. Статута Града Зворник 
(„Службени гласник Града Зворник“ 
број:2/2016) и члана 11. Правила за израду, 
увођење и спровођење планова интегритета у 
Републици Српској, градоначелник Града 
Зворник доноси: 
                              

ОДЛУКУ 
о именовању Радне групе за израду  
Плана интегритета Града Зворник 

 

I 
Именује се Радна група за израду Плана 
интегритета Града Зворник у саставу: 
 

1. Госпава Јеремић, самостални стручни 
сарадник за односе са јавношћу и 
информисање у Кабинету градоначел-
ника, координатор Радне групе; 

2. Зоран Ђукановић,в.д. начелник Службе 
за јавне набавке и међународну 
сарадњу, члан; 
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3. Драгана Милошевић, шеф одсјека за 
послове пријемне канцеларије, управне 
послове, послове грађанских стања и 
мјесних канцеларија у Одјељењу за 
општу управу, члан;   

4. Гордан Јовановић, самостални стручни 
сарадник за заступање града пред 
судовима и другим органима у 
Кабинету градоначелника, члан;       

5. Хаџи Мирослав Ерић, самостални 
стручни сарадник за управно-правне 
послове у                Одјељењу за 
привреду, пољопривреду и друштвене 
дјелатности, члан; 

6. Александра Ерић, самостални стручни 
сарадник за интерну ревизију у 
Кабинету градоначелника;                                                                                             

7. Биљана Милић, самостални стручни 
сарадник за послове локалног развоја, 
европске интеграције, пројектно 
планирање и међународну сарадњу у 
Служби за јавне набавке и                  
међународну сарадњу, члан. 

 

II 
Задатак Радне групе је да реализује све 
активности у вези са припремом и израдом 
Плана интегритета Града Зворник, најкасније 
до децембра мјесеца 2017.године. 
 

III 
Одговорно лице за доношење Плана 
интегритета је градоначелник Града Зворник. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 02-052-15-2/2017                      
16. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу  члана 47. Статута Града Зворник 
(„Службени гласник Града Зворник“ 
број:2/2016) и члана 5. Правила за израду, 
увођење и спровођење планова интегритета у 
Републици Српској, градоначелник Града 
Зворник доноси: 
                                             

ОДЛУКУ 
о  изради  Плана интегритета Града Зворник 
 

I 
Овом одлуком приступа се изради Плана 
интегритета Града Зворник у циљу реализације 
Стратегије борбе против корупције у 
Републици Српској. 
 

II 
План  интегритета Града Зворник израдиће се 
у складу са Правилима за израду, увођење и 
спровођење планова интегритета у Републици 
Српској. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у Службеном гласнику Града 
Зворник. 
 
Број: 02-052-15-1/2017                      
23. фебруар  2017. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                    Зоран Стевановић с.р 
 

На основу члана 43.став 1.тачка 17. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број:101/4,42/05,118/05 и 
98/13) и члана 38. и 44.Статута града Зворник-
пречишћен текст  („Службени гласник града 
Зворник“ 9/14) Градоначелник Града Зворник 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању средстава за суфинансирање 

заједничког пројекта 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средстава 
''УНДП''Сарајево, у износу од 36.217,00 КМ 
намјенски за суфинансирање пројекта 
Изградње два моста на ријеци Дрињача у 
оквиру Пројекта развоја и сарадње у регији 
Бирач. 
 

Члан 2. 
Средства се одобравају намјенски на име 
подршке реализацији одобреног пројекта на 
подручју града Зворник. 
 

Члан 3. 
1. Средства из тачке 1. Ове Одлуке обезбједиће 

се са позиције 415200 –Капитални грантови 
(Суфинансирање заједничких пројеката), 
потрошачка јединица 01190120-Кабинет 
Градоначелника. 

2. Средства уплатити на жиро рачун УНДП-а бр: 
161-000-00000000-11, поз на бр. 
50202100003000651. 
 

Члан 4. 
За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије  Градске управе Града 
Зворник. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 

Број: 02-400-62/2017                      
21. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 5. Одлуке о расписивању  
лицитације за додјелу у закуп јавних површина 
за постављање монтажних објеката-киоска 
(''Службени гласник Града Зворник '' број 4/17) 
и члана 41.Статута града Зворник (''Службени 
гласник Града Зворник '' број 2/16,14/16 и 4/17), 
Градоначелник Града Зворник  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за спровођење 

поступка лицитације  
 

Члан 1. 
У комисију за спровођење  лицитације за 
додјелу у закуп јавних површина ради 
постављања привремених пословних објеката 
на локацији бр.10 у Зворнику и на Дивичу   
именују се : 
 

1. Станковић Ненад, предсједник, 
           Тијанић Веселин, замјеник предсједника, 

2. Ђокић Млађена, члан, 
           Стевановић Владан, замјеник члана, 

3. Ристић Миладин, члан, 
Крсмановић Александар, замјеник 
члана. 

 
За записничара комисије се именује Калдесић 
Невена. 
 

Члан 2. 
Задатак  комисије је да  у складу са Одлуком о 
расписивању  лицитације за додјелу у закуп 
јавних површина за постављање монтажних 
објеката спроведе лицитацију дана 
27.03.2017.године  и изврши одабир 
најповољнијег учесника,  о чему је дужна да 
води записник који ће доставити надлежном 
органу на даље поступање. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 
а, објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 

Број:                       
07. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 13. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
39/14), члана 3. Правилника о успостављању и 
раду комисије за набавке („Службени гласник 
БиХ“, број 103/14), члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник („Службени гласник града 
Зворник“, број: 2/16 и 14/16) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                         
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Чишћење корита Табаначке ријеке и санација 
потпорних зидова у Зворнику“, број: 02-360-
26/17, у саставу: 
 

1. Гордан Јовановић, предсједник   - 
Ненад Станковић, замјеник предсједника, 

2. Рада Милићевић, члан        - Сања 
Ерић, замјеник члана,    

3. Хариз Мехидић, члан              - Раде 
Савић, замјеник члана. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 10.03.2017.године у 12.00 часова 
у малој сали Градске управе Града Зворник.  
 

III 
Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-26/2017                      
10. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 13. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
39/14), члана 3. Правилника о успостављању и 
раду комисије за набавке („Службени гласник 
БиХ“, број 103/14), члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник („Службени гласник града 
Зворник“, број: 2/16 и 14/16) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне 
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набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Санација локалних путева на подручју града 
Зворник“, број: 02-360-25/17, у саставу: 
 

1. Милош Томић, предсједник Комисије, -        
Гордан Јовановић, замјеник 
предсједника, 

2. Александар Јевтић, члан - Небојша 
Бошковић, замјеник члана, 

3. Ружа Остојић, члан - Сања Перић, 
замјеник члана, 

4. Бојана Ристановић, члан - Рада 
Милићевић, замјеник члана, 

5. Мирослав Аћимовић, члан  - Зоран Ерић, 
замјеник члана. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 14.03.2017.године у 12.00 часова 
у малој сали Градске управе Града Зворник.  
 

III 
Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-25/2017                      
13. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16), и члана 41. и 47. Статута Града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 
14/16), градоначелник града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                              

I 
Милојко Мијић, инспектор за здравље у 
Градској управи Зворник, именује се за 
вршиоца сталног стручног надзора у предмету 
јавне набавке: „Систематска дератизација 
(прољећња и јесења) јавних површина, 
објеката, јавних установа и школских објеката у 
граду Зворник за 2017. годину. 
 

II 
Услуге ће извршавати „Санитација“ д.о.о. 
Браће Обрадовић 1, Зворник, према условима 
из понуде, број: 02-360-24-1/17, од 06.03.2017. 
године, одмах по потписивању уговора о 
извршењу услуга и увођења у посао од стране 
Надзорног органа. Обавезује се вршилац 
надзора да након извршења уговорених услуга, 
достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу 
за јавне набавке и међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-24-1/2017                      
14. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 13. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
39/14), члана 3. Правилника о успостављању и 
раду комисије за набавке („Службени гласник 
БиХ“, број 103/14), члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник („Службени гласник града 
Зворник“, број: 2/16 и 14/16) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                         
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Набавка намирница за кориснике из пројекта 
народне кухиње“, број: 02-360-27/17, у саставу: 

1. Горан Писић, предсједник Комисије,               
- Ненад Станковић, замјеник 
предсједника, 
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2. Сања Ерић, члан - Ристановић Бојана, 
замјеник члана, 

3. Сања Перић, члан - Ружа Остојић, 
замјеник члана, 

4. Небојша Бошковић, члан - Раде Савић, 
замјеник члана, 

5. Мирослав Аћимовић, члан - Александар 
Јевтић, замјеник члана. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 17.03.2017.године у 12.00 часова 
у малој сали Градске управе Града Зворник.  
 

III 
Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-27/2017                      
16. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник- пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“ број: 2/16), Градоначелник, 
доноси: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

o именовању радне групе за израду локалне 
стратегије која ће одговорити на инциденте 
мотивисане предрасудама, на подручју 

града Зворник 
 

Члан 1. 
За чланове радне групе за израду локалне 
стратегије, именују се: 

1. Огњен Павловић, предсједник, савјетник 
начелника за младе, НВО и спорт, 

2. Драгана Спасић, члан, координатор 
локалног волонтерског сервиса 

3. Илијаз Миралемовић, члан, портал 
„Зворнички“ Зворник 

4. Игор Голубовић, члан, портал „Зворник-
данас“ Зворник 

5. Станислав Томић, члан, професор 
филозофије, социјологије, демократије и 
људских права, 

6. Зорана Петковић, члан, директор „Радио 
освита“, 

7. Мустајбашић Елма, члан, коалиција „За 
позитиван Зворник“, 

8. Грујић Горан, члан, директор ЈУ ТШЦ 
Зворник, 

9. Биљана Писић, члан, директор ЈУ СШЦ 
„Петар Кочић“ Зворник, 

10. Радомир Петровић, директор, ЈУ ОШ 
„Свети Сава“ Зворник, 

11. Горан Абазовић, члан, начелник Центра 
јавне безбједности Зворник, 

12. Милош Зекановић, члан, јереј старјешина 
старе цркве у Зворнику. 

13. Осман Халиловић, члан, Вјерска 
исламска заједница Зворник 

 
Члан 2. 

Задатак радне групе је израда локалне 
стратегије која ће одговорити на инциденте 
мотивисане предрасудама, у првом реду 
превентивним дјеловањем. Формат стратегије 
није дефинисан, али би требао да омогући 
ријешавање потенцијалних проблема и тензија 
много прије него што ескалирају и манифестују 
се у форми кривичног дијела почињеног из 
мржње. 
 
Стратегија треба да се заснива на подацима 
прикупљеним од стране локалних коалиција 
путем мапирања инцидената и тензија. Она 
треба да надогради и прошири постојеће 
праксе које се користе код појаве инцидената и 
тензија, али и да предложи иновативна 
ријешења и наведе конкретне кораке, са 
одговорностима, буџетом и временским 
оквиром за успјешну имплементацију. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у Службеном гласнику града 
Зворник. 
 
Број: 02-111-8/2017                      
16. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16), и члана 41. и 47. Статута Града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 
14/16), градоначелник града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи 
бб, по занимању грађевински инжењер, 
именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора на „Асфалтирање дионице пута за 
засеок Бећировићи у МЗ Самари“ по основу 
појединачног уговора број: 02-360-78-5/2016. 
  

II 
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ 
а.д. Зворник, према условима из понуде број: 
02-360-78-1/16 од 18.07.2016. године и 
одредбама појединачног Уговора о извођењу 
радова у складу са Оквирним споразумом, 
број:02-360-78/16. Обавезује се вршилац 
надзора да након извршења уговорених 
радова, достави Извјештај Надзорног органа о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу 
за јавне набавке и међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-78-5-1/2017                      
16. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник 
– Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17), градоначелник града 
Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи 
бб, по занимању грађевински инжењер, 
именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора над извођењем радова „„Чишћење 
корита Табаначке ријеке и санација потпорних 
зидова у Зворнику“. 
  

II 
Радове из члана I ће изводити „Инстел“ д.о.о. 
Бијељина, према условима из понуде број: 02-
360-26-2/17 од 10.03.2017. године и одредбама 
Уговора о извођењу радова број:02-360-26/17. 

Обавезује се вршилац надзора да након 
извршења уговорених радова, достави 
Извјештај Надзорног органа о реализацији 
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне 
набавке и међународну сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-26-1/2017                      
21. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 13. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
39/14), члана 3. Правилника о успостављању и 
раду комисије за набавке („Службени гласник 
БиХ“, број 103/14), члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                         
I 

Комисија се формира за јавну набавку: „Услуге 
геодетског снимања за потребе 
експропријације земљишта – регулисање тока 
ријеке Сапне“, број: 02-360-62/17, у саставу: 
 

1. Гордан Јовановић, предсједник  - Милош 
Томић, замјеник предсједника, 

2. Рада Милићевић, члан    - Сања Перић, 
замјеник члана,    

3. Хариз Мехидић, члан   - Александар 
Јевтић, замјеник члана. 

 

II 
Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 27.03.2017.године у 12.00 часова 
у малој сали Градске управе града Зворник.  

 
III 

Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
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благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 
 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-62/2017                      
24. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 13. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
39/14), члана 3. Правилника о успостављању и 
раду комисије за набавке („Службени гласник 
БиХ“, број 103/14), члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелник града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Набавка и уградња опреме за одржавање 
уличне расвјете у граду Зворнику“, број: 02-
360-30/17, у саставу: 
 

1. Горан Писић, предсједник - Гордан 
Јовановић, замјеник предсједника, 

2. Сања Ерић, члан - Бојана Ристановић, 
замјеник члана,    

3. Раде Савић, члан - Хариз Мехидић, 
замјеник члана. 

4. Зоран Ерић, члан - Мирослав Аћимовић, 
замјеник члана, 

5. Ружа Остојић, члан - Рада Милићевић, 
замјеник члана. 

 
II 

Задатак Комисије је да проведе предметни 
поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 

најповољнијег понуђача достави Градоначел-
нику. Oтварање понуда ће се обавити дана 
28.03.2017.године у 12.00 часова у малој сали 
Градске управе града Зворник.  
 

III 
Именовани чланови комисије су дужни 
присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 02-360-30/2017                      
24. март  2017. године                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 14. Закона о Граду 
Зворник(„Службени гласник Републике Српске“ 
број:106/15), члана 47. Статута Града Зворник 
(„Службени гласник Града Зворник“ број:2/16) и 
члана 2. Одлуке о именовању кандидата за 
комисију за припрему, праћење и анализу 
изградње објеката број 02-111-10/14 од 
12.03.2014.године Градоначелник Града 
Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије 

 
Члан 1. 

У комисију за преглед изведених радова на: 
Регулацији дијела корита ријеке Златице, 
именују се: 
 

1. Којић Бошко, дипл.грађ.инжењер, 
предсједник 

2.   Ерић Сања, дипл.грађ.инжењер,члан, 
3. Бошковић Небојша, грађ.инжењер, 

члан 
Члан 2. 

Задатак  комисије је да у кординацији са 
надзорним органом Владаном Стевановићем, 
дипл. грађ.инжењером, изврши контролу  
изведених радова, односно да утврди да ли су 
радови изведени према уговору о извођењу 
радова, број уговора: 01/5-1807/16 од 
28.03.2016.године. 
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Члан 3. 
Радом комисије руководи предсједник 
комисије, који је дужан да након обављених 
задатака из предходног члана записник 
достави надлежном органу у року од 8 дана.  
  

Члан 4. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник'' . 
 
Број: 04-052-1-197/2017                      
23. фебруар  2017. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 54. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16), и члана  41. и 47. Статута града Зворник 
(''Службени гласник општине Зворник'', број 
2/16), Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о исплати средстава ЈЗУ „Дом здравља 

Зворник“ Зворник 
 

I 
Одобрава се исплата новчаних средстава ЈЗУ 
„Дом здравља Зворник“  Зворник, у износу 
1.000 КМ на име финансирања примарне 
здравствене заштите  у 2016.години. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције 415200 – 
Грант за финансирање примарне здравствене 
заштите . 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-225/2016                      
27. децембар  2016. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 54. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16), и члана  41. и 47. Статута града Зворник 
(''Службени гласник општине Зворник'', број 
2/16), Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о исплати средстава 

 

I 
Одобрава се исплата новчаних средстава  
Технолошком факултету Зворник, у износу 

1.000 КМ на име финансирања текућих 
активности у 2016.години. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције 415200 – 
Грант за Технолошки факултет. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-235/2016                      
27. децембар  2016. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник градаЗворник'', 
број 2/16), и  члана 4. Правилника о начину и 
условима за додјелу једнократних новчаних 
помоћи из буџета  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

I 
Одобрава се Симић (Алекса) Драгану из 
Зворника, Болничка 7,  ЈМБ-1404962171785, 
једнократна новчана помоћ  на име тешке 
материјалне ситуације, у износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1808/2016                      
03. јануар  2017. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Петровић Стеви из Зворника, 
ЈМБ:1306970183901, одобрава се исплата у 
износу од 150,00 КМ на име једнократне 
новчане помоћи - трошкови лијечења. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1699/2016                      
19. јануар  2017. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 2/16), Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Томић Зорану, ППБ,  из Зворника ЈМБ: 
3012993773629, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи – тешка материјална ситуација. 
 

II 
Средства  из члана 1. Овог закључка 
обезбедиће се са позиције 416100– средства 
за инвалиде, рањене и ППБ. 
Средства исплатити именованој на благајни 
Градске управе града Зворник.  
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворник. 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику Града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-1489/2016                      
24. јануар  2017. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Пожарчевић (Милан) Анђелку из 
Челопека,  ЈМБ-2012961183907, једнократна 
новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1103/2016                      
06. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 2/16), Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобравају се  новчана средства „Божинг“ доо 
Зворник, ЈИБ 4404057550005,  у износу од 
440,00 КМ на име плаћања трошкова сахране 
за преминуле Василије Стевић. 

 



БРОЈ 6                                   Службени гласник Града Зворник                                  04.април 2017. 
 

 

10 

II 
Средства исплатити   са  позиције 416100 – 
Једнократне помоћи појединцима и торшкови 
за сахране незбринутим лицима, потрошачка 
јединица Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности-
01190150, на жиро рачун „Божинг“ доо Зворник. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-430-246/2017                      
07. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 Зворнику („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 
2017.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 финансије Градске управе Града 
Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-400-30/2017                      
14. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник општине Зворник'', 
број 2/16) и чланова 8. и 9. Програма 
коришћења буџетских средстава за 
унапређење пољопривредне производње 
града Зворник за 2016.годину,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Остојић Милану  из Ђевања, ЈМБ-
1002961184211,  новчана средства  у износу од 
200,00 КМ на име подршке даљег развоја 
пољопривредне производње. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Субвенција за развој пољопривреде, 
економски код  414100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-256/2017                      
13. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник градаопштине 
Зворник'', број 2/16), и  члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета  Града Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Матић (Спасоје) Лазару из Цера, 
ЈМБ-0612945184227, једнократна новчана 
помоћ  за набавку огрева, у износу од 150,00 
КМ. 

 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-257/2017                      
14. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 Зворнику 
(„Службени гласник РС“, број: 106/15,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Мијатовић Александру из 
Зворника, Браће Југовић Б-15 1/3, ЈМБ-
2812990190056, предсједнику Удружења дјеце 
палих бораца Наслијеђе ГО Зворник у 
оснивању, исплата новчане помоћи у износу од 
400,00 КМ, на име трошкова регистрације 
удружења. Именовани је у обавези након 
регистрације доставити доказе о намјенском 
трошењу средстава. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције 415200 – 
Грант за финансирање НВО и удружења. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-400-215/2017                      
15. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Драгичевић (Слободан) Жарку из 
Зворника, Светог Саве РТВ 1/А, ЈМБ: 
2508985180009,   једнократна новчана помоћ 
на име трошкова лијечења у износу од 250,00 
КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће  са буџетске позиције 416100– 
Једнократне помоћи појединцима. 
Средства ће се се исплатити на благајни 
Градске управе. 
 

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: 08-430-234/2017                      
16. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Тадић (Милан) Горану из 
Зворника, Светог Саве 51, ЈМБ-
2809996774113, једнократна новчана помоћ  на 
име трошкова лијечења, у износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. 
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IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-242/2017                      
16. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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: 02-
020-2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Кадрић (Мехо) Хајрудину из 
Горњег Шепка, ЈМБГ 1403957183892, 
једнократна новчана помоћ на име трошкова 
лијечења супруге, у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100 -
једнократне помоћи појединцимаи трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства ће се исплатити на благајни . 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-56/2017                      
16. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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: 02-
020-2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Јовић (Јово) Милораду из Улица, 
ЈМБГ 1111958193823, једнократна новчана 
помоћ на име трошкова лијечења супруге, у 
износу од 150,00 КМ. 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100 -
једнократне помоћи појединцимаи трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 
Средства ће се исплатити на благајни . 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-1480/2016                      
16. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Јаношевић (Иван) Анђелки из 
Зворника, Симе Перића 122, ЈМБ-
2103971176122, једнократна новчана помоћ  на 
име трошкова лијечења, у износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-261/2017                      
17. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 36. и 43. Статута општине 
Зворник (''Службени гласник општине Зворник'' 
број 9/14 – пречишћен текст ) Градоначелник 
Града Зворника доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Симанић Властимиру, дипломираном 
грађевинском инжењеру, вјештаку грађевинске 
струке, који је извршио процјену градског 
грађевинског земљишта за давање у закуп 
ради постављања привремених пословних 
објеката на кп.бр.1037 КО Зворник-гра и 
кп.бр.8364 КО Зворник, одређује се накнада у 
износу 200,00 км. 
 

Члан 2. 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе Града 
Зворника. 
Исплата накнаде ће се извршити са конта 
511700 позиција 171801. 
 

Члан 3. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у ''Службено гласнику Града 
Зворника''. 
 
Број: 08-400-37/2017                      
20. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 2/16), Градоначелник доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Митровић Марку, ППБ,  из Зворника ЈМБ: 
2308989184468, одобрава се исплата у износу 
од 200,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи – тешка материјална ситуација. 
 

II 
Средства  из члана 1. Овог закључка 
обезбедиће се са позиције 416100– средства 
за инвалиде, рањене и ППБ. 
Средства исплатити именованој на благајни 
Градске управе града 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: 08-430-262/2017                      
20. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Јовановић Гини из Скочића,  ЈМБ-
0103961188907, једнократна новчана помоћ  на 
име трошкова лијечења, у износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-296/2017                      
20. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 средстава ОШ „Свети Сава“ 

Зворник 
 
I 

ОШ „Свети Сава“ Зворник  одобрава се 
исплата новчаних средстава у износу 1.000 КМ 
(једнахиљада КМ) на име финансирања 
школских такмичења основних школа у 
2017.години. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције „Награде 
Вуковаца и школска такмичења“, економски код  
416100. 
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Средства ће се се дозначити на жиро рачун 
Синдиката Школе, број: 562-009-00002244-15 
код НЛБ Развојна банка Зворник. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-38/2017                      
20. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 Зворнику 
(„Службени гласник РС“, број: 106/15,  
Градоначелник доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобравају се новчана средства ЈУ „Дом 
омладине Зворник“, намјенски за финансирање 
текућих активности у 2017.години,  у износу од 
5.000 КМ. 

 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције 414100– 
Субвенција за ЈУ Дом омладине. 
Средства ће се исплатити на жиро рачун ЈУ 
Дом омладине Зворник. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-39/2017                      
21. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 2/16), Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Ескић Слађану, ППБ,  из Зворника ЈМБ: 
0408984173996, одобрава се исплата у износу 

од 200,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи – тешка материјална ситуација. 
 

II 
Средства  из члана 1. Овог закључка 
обезбедиће се са позиције 416100– средства 
за инвалиде, рањене и ППБ. 
Средства исплатити именованој на благајни 
Градске управе града 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: 08-430-284/2017                      
23. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Богићевић (Станко) Славку из 
Зворника, Јасеница,  ЈМБ-0808955183891, 
једнократна новчана помоћ  на име дијела 
трошкова сахране Ђорђић Радојке, у износу од 
300,00 КМ. 

 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-188/2017                      
24. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Бањановић (Фадил) Шевку из 
Козлука,  ЈМБ-2409986183909, једнократна 
новчана помоћ  на име трошкова лијечења, у 
износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-271/2017                      
24. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Гајић (Марко) Милану из 
Зворника, Српских Јунака бб, ЈМБ-
0510969183925, једнократна новчана помоћ  на 
име трошкова лијечења, у износу од 100,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-250/2017                      
27. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 Зворнику 
(„Службени гласник РС“, број: 106/15,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Симанић (Томислав) Гордани из 
Доњег Локања 72, ЈМБ-1109964186354,  
исплата једнократне новчане помоћи на име 
тешке материјалне ситуације,  у износу од 
150,00 КМ. 

 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције 416100– 
једнократне помоћи појединцима. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-665/2017                      
28. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 
Зворнику („Службени гласник РС“, број: 106/15,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Тојчић (Неђо) Марици из Зворни-
ка, Српских Јунака, ЈМБ - 0112946178996, 
једнократна новчана помоћ  на име тешке 
материјалне ситуације, у износу од 100,00 КМ. 
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II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-243/2017                      
28. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 2/16), Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Мјесној заједници Горње Снагово, 
исплата средстава за измирење трошкова 
електричне енергије за Дом културе Снагово, у 
износу од 500,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-016-7/2017                      
28. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 
Зворнику („Службени гласник РС“, број: 106/15,  
Градоначелник доноси 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Лакић Милану из Роћевића, ЈМБ-
1206936183914, једнократна новчана помоћ у 
износу од 200,00 КМ,  на име  санирања дијела 
штете на усјевима. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције, 414100 
– Субвенција за развој пољопривреде. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-259/2017                      
23. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Тешмановић Зорици из Јасенице, 
ЈМБ-0201969188991, једнократна новчана 
помоћ  на име трошкова лијечења, у износу од 
200,00 КМ. 

 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
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Број: 08-430-260/2017                      
27. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Карић (Рамо) Суади из Зворника, 
Подрињска 10, ЈМБ - 1511950189221, 
једнократна новчана помоћ  на име трошкова 
лијечења, у износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-199/2017                      
27. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 2/16), Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Јокић Недељку и Јокић Лази из 
Горњих Грбаваца, исплата средстава за 
куповину пумпе за снабдјевање водом за 
засеок Јокићи, у износу од 850,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 05-016-10/2017                      
28. фебруар  2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Шиљак Савки из Глумине, ЈМБ-
2701942178978, једнократна новчана помоћ  на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
50,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-277/2017                      
02. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
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ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Обачкић (Раденко) Милици из 
Сопотника,  ЈМБ-1701996189211, једнократна 
новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-331/2017                      
03. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 РС“, број: 106/15),   
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Перић (Живорад) Верици  из 
Зворника, Челопек,  ЈМБ: 0110958715609, 
раднику Градске управе града Зворник, 
исплата једнократне новчане помоћи у износу 
од 300,00 КМ, на име финансирања дијела 
трошкова лијечења. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције 411200– 
Накнаде трошкова запослених. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 
 

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: 08-430-325/2017                      
03. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 
Зворнику („Службени гласник РС“, број: 106/15,  
Градоначелник доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Јокић Драгану из Зворника, 
Центар 3 Ц-9/82, ЈМБ-2008957183946, исплата 
новчаних средстава у износу од 500,00 КМ,  на 
име  финансирања дијела трошкова израде 
књиге. 

 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције, 415200 
– Грант за финансирање културних 
манфестација. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-185/2017                      
03. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Ђурић (Стеван) Ради из 
Табанаца,  ЈМБ-2704966188892, једнократна 
новчана помоћ  на име трошкова лијечења, у 
износу од 200,00 КМ. 

 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-278/2017                      
03. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Шакотић Божици из Малешића,  
ЈМБ-1701961715557, једнократна новчана 
помоћ  на име трошкова лијечења, у износу од 
150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-123/2017                      
03. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године, Градоначелник 
доноси 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Готовац (Сава) Лазару из Цера,  
ЈМБ-1204954183899, једнократна новчана 
помоћ  на име трошкова лијечења мајке, у 
износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-291/2017                      
06. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Башић (Радослав) Раденку из 
Зворника, Браће Југовића 11,  ЈМБ-
1312958172678, једнократна новчана помоћ  на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
150,00 КМ. 

 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
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Број: 08-430-203/2017                      
06. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Исламовић Мевлудину из Јусића,  
ЈМБ-0208966183918, једнократна новчана 
помоћ  на име тешке материјалне ситуације, у 
износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-328/2017                      
06. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Јеркић Милици из Петковаца, 
мајци погинулог борца ЈМБ-2507941188898, 
једнократна новчана помоћ  на име трошкова 
лијечења, у износу од 300,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-333/2017                      
06. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Томић (Борисав) Анђели из 
Шетића,  ЈМБ-2606990188907, једнократна 
новчана помоћ  на име трошкова лијечења, у 
износу од 400,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-294/2017                      
07. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
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ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Суботић (Слободан) Немањи из 
Зворника, Симе Перића 32, ЈМБ-
1009995184223, једнократна новчана помоћ  на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
100,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1770/2016                      
06. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 РС“, број: 106/15),   
Градоначелник доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Митровић Марку  из Каракаја,  
ЈМБ:2308989184468, члану породице погинулог 
борца, једнократна новчана помоћ на име 
тешке материјалне ситуације, у износу од 
200,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће  са буџетске позиције – Средства 
за инвалиде, рањене и ППБ, економски код 
416100. 
Средства ће се се исплатити на благајни 
Градске управе. 
 

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: 08-430-336/2017                      
06. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Стојановић Митри из Челопека,  
ЈМБ-1501958188938, једнократна новчана 
помоћ  на име тешке материјалне ситуације, у 
износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-249/2017                      
06. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Новаковић (Милорад) Јеленку из 
Зворника, Браће Југовић Б-1, ЈМБ-
0808963184236, једнократна новчана помоћ  на 
име трошкова лијечења, у износу од 150,00 КМ. 
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II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-346/2017                      
07. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Радић (Станислав) Саши из 
Зворника, Подрињска 67,  ЈМБ-0704984183892, 
једнократна новчана помоћ  на име тешке 
материјалне ситуације, у износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-233/2017                      
08. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Савић Јовану из Козлука, ЈМБ-
0502951183909, једнократна новчана помоћ  на 
име трошкова лијечења супруге у износу од 
150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-312/2017                      
08. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Палангетић (Недељко) Бисерки 
из Каракаја,  ЈМБ-1111982178053, једнократна 
новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-349/2017                      
08. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Станишић (Милан) Драгану из 
Зворника, Браће Југовића Б-7 10/50,  ЈМБ-
3012978183890, једнократна новчана помоћ  на 
име трошкова лијечења, у износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-358/2017                      
08. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 Зворнику 
(„Службени гласник РС“, број: 106/15,  
Градоначелник доноси 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Марковић (Славко) Јоци из Горње 
Пилице, ЈМБ-2610965180877,  новчана помоћ 
на име трошкова сахране борца прве 
категорије Вукотић Станка, у износу од 300,00 
КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције – 
средства за инвалиде, рањене и ППБ, 
економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-341/2017                      
08. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 РС“, број: 106/15),   
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Грујић (Марјан) Божици  из 
Зворника, Браће Југовић Б-15,  ЈМБ: 
0801966188890, члану породице погинулог 
борца, једнократна новчана помоћ на име 
тешке материјалне ситуације, у износу од 
200,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће  са буџетске позиције – Средства 
за инвалиде, рањене и ППБ, економски код 
416100. 
Средства ће се се исплатити на благајни 
Градске управе. 
 

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: 08-430-288/2017                      
09. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Стевановић (Деспор) Милану из 
Гуштера, ЈМБ-0412966183892, једнократна 
новчана помоћ  на име трошкова лијечења, у 
износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-184/2017                      
09. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 2/16), Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Служби цивилне заштите града 
Зворник, исплата средстава за дневнице 
спољним члановима Градског штаба за 
ванредне ситуације, у износу од 500,00 КМ. 

 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције 412900 – 
Средства за деминирање, обуку и ванредне 
прилике и накнаду штете. 
Служба цивилне заштите. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-44/2017                      
09. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Маркотић (Максим) Живани из 
Зворника, Карађорђева 2/2 (зграда Арена),  
ЈМБ-1803955188895, једнократна новчана 
помоћ  на име трошкова лијечења, у износу од 
150,00 КМ. 

 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-324/2017                      
09. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Маринковић Раји из Горњег 
Локања,  ЈМБ-1801951183926, једнократна 
новчана помоћ  на име санирања дијела штете 
за угинуће шест оваца, у износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-311/2017                      
09. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
I 

   
Одобрава се  Шаин Дарку  ЈМБГ: 
1711986170070 Зворник-Челопек бр.603  
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено 
дијете(мајка незапослена). 
 

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

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

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-40/2017                      
09. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Стјепановић Зорану  ЈМБГ: 
2302984773610 Зворник-Козлук Дринска зграда 
Р-3 стан 3  исплата у износу од 200,00 КМ за 
друго рођено дијете(мајка незапослена). 
 

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

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

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
 
Број: 08-414-39/2017                      
09. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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: 02-
020-2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
града Зворник доноси  
 
 
 



БРОЈ 6                                   Службени гласник Града Зворник                                  04.април 2017. 
 

 

26 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Лазендић (Миладин) Радојки из 
Зворника, Светог Саве 232, ЈМБГ 
0304955198823, једнократна новчана помоћ на 
име трошкова лијечења, у износу од 200,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  -једнократне 
помоћи појединцима ,економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-307/2017                      
09. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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: 02-
020-2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Пожарчевић Спасану из Челопека, ЈМБГ 
0106960183978 одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 
 

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-362/2017                      
09. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Мујановић (Хусејн) Хедији из 
Липовца 22,  ЈМБ-2102968188938, једнократна 
новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. 
 
Број: 08-430-1240/2016                      
10. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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: 02-
020-2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Здилар Мари из Зворника, ЈМБГ 
01006934177179 одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 
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II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованој на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-82/2017                      
10. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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: 02-
020-2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Гутић (Абид) Фадилу из Кула 
Града 129,ЈМБГ 1704965183907, једнократна 
новчана помоћ на име трошкова лијечења, у 
износу од 300,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  -једнократне 
помоћи појединцима ,економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-339/2017                      
10. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Марковић Браниславу  ЈМБГ: 
0809992773611 Зворник-Трновица  исплата у 
износу од 200,00 КМ за друго рођено 
дијете(мајка незапослена). 
 

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

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

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-42/2017                      
10. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Стефановић Марици  ЈМБГ: 
1908989778647 Зворник-Ул.Вука Караџића 
бр.48  исплата у износу од 200,00 КМ за прво 
рођено дијете(мајка незапослена). 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 
позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
 

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-41/2017                      
10. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Муратовић (Адем) Муји из 
Шетића,  ЈМБ-0511960183902, једнократна 
новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-319/2017                      
10. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Кокоруш (Гојко) Слободану из 
Брањева,  ЈМБ-2406972174142, једнократна 
новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-368/2017                      
13. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Павловић Драги из Каменице, 
ЈМБ-2008961183918, једнократна новчана 
помоћ  у износу од 200,00 КМ, на име помоћи 
за санацију штете настале угинућем крупног 
грла стоке. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Субвенција за развој пољопривреде, 
економски код  414100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. 
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IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-320/2017                      
13. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Грабовица (Данило) Вишњи из 
Зворника, ЈМБ-0308981188890, једнократна 
новчана помоћ  на име трошкова лијечења, у 
износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-356/2017                      
13. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Терзић (Марјан) Марици из 
Тршића, ЈМБ-2602961188900, једнократна 

новчана помоћ  на име трошкова лијечења, у 
износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-293/2017                      
13. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Тејић Споменки из Горњег 
Локања, ЈМБ-0904944188890, једнократна 
новчана помоћ  на име трошкова сахране 
супруга Тејић Бошка, у износу од 300,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-380/2017                      
13. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Гаврић Драгој из Зворника,  ЈМБ-
1102971188937, једнократна новчана помоћ  на 
име трошкова лијечења, у износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1777/2016                      
13. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Шијаковић (Јаков) Радомиру из 
Горње Каменице, ЈМБ-280295318383, 
једнократна новчана помоћ  на име трошкова 
санације крова породичне куће од штете 
проузроковане олујним невременом у износу 
од 300,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-361/2017                      
13. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41.и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник града Зворник» 
број: 2/16)  Градоначелник града Зворник 
доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ивановић Ради из Китовница 
ЈМБГ 0905949183915, једнократна новчана 
помоћ на име трошкова смјештаја за мјесеце 
март и април 2017.године, у износу од 300,00 
КМ. 
Кућа именованог је потпуно оштећена од 
клизишта у мају 2014.године. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  -једнократне 
помоћи појединцима и трошкови за сахрану 
незбринутих лица,економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-443/2017                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41.и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник града Зворник» 
број: 2/16)  Градоначелник града Зворник 
доноси  
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ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Савић (Цвјетко) Стеви из 
Бошковића ЈМБГ 1504952183917, једнократна 
новчана помоћ на име трошкова смјештаја за 
мјесеце март и април 2017.године, у износу од 
200,00 КМ. 
Кућа именованог је оштећена од клизишта у 
мају 2014.године. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  -једнократне 
помоћи појединцима и трошкови за сахрану 
незбринутих лица,економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-444/2017                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Марковић Тањи  ЈМБГ: 
0407995188891 Зворник-Ораовац исплата у 
износу од 200,00 КМ за друго  рођено дијете 
(мајка незапослена). 
 

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

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

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
 
Број: 08-414-45/2017                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
   
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Савић Драгани ЈМБГ: 
1612996778664 Зворник-Ораовац исплата у 
износу од 200,00 КМ за прво  рођено дијете 
(мајка незапослена). 
 

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

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

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-44/2017                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Јосиповић Далиборки ЈМБГ: 
12108986175027 Зворник-Економија Ул.Пета 
бр.32 исплата у износу од 500,00 КМ за четврто 
рођено дијете. 



БРОЈ 6                                   Службени гласник Града Зворник                                  04.април 2017. 
 

 

32 

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

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

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
 
Број: 08-414-43/2017                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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: 02-
020-2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Никић Петри из Малешића, ЈМБГ 
0103968188899 одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
Број: 08-430-334/2017                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41.и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник града Зворник» 
број: 2/16)  Градоначелник града Зворник 
доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ивановић Божи из Китовница 
ЈМБГ 0701974183909, једнократна новчана 
помоћ на име трошкова смјештаја за мјесеце 
март и април 2017.године, у износу од 300,00 
КМ. 
Кућа именованог је потпуно оштећена од 
клизишта у мају 2014.године. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  -једнократне 
помоћи појединцима и трошкови за сахрану 
незбринутих лица,економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-442/2017                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41.и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник града Зворник» 
број: 2/16)  Градоначелник града Зворник 
доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Филиповић (Петко) Милеви из 
Бошковића ЈМБГ 2404949188907,једнократна 
новчана помоћ на име трошкова смјештаја за 
мјесеце март и април 2017.године, у износу од 
240,00 КМ. 
Кућа именованог је потпуно оштећена од 
клизишта у мају 2014.године. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  -једнократне 
помоћи појединцима и трошкови за сахрану 
незбринутих лица,економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 
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IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-441/2017                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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: 02-
020-2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Јовичић Николи из Каракаја, ЈМБГ 
2207996773613 одобрава се исплата у износу 
од 200,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-372/2017                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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: 02-
020-2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Митровић Предрагу из Цера, ЈМБГ 
0809969183912 одобрава се исплата у износу 
од 300,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-322/2017                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41.и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16)  Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Спасојевић (Лука) Цвијети из 
Малешића - Андровићи бб, ЈМБГ 
2008926188893, једнократна новчана помоћ на 
име трошкова смјештаја за мјесеце март и 
април 2017.године, у износу од 300,00 КМ. 
Кућа именованог је оштећена од клизишта у 
мају 2014.године. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  -једнократне 
помоћи појединцима и трошкови за сахрану 
незбринутих лица,економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-445/2017                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 града Зворник 
доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Спасојевић Милосаву из 
Андровића, ЈМБГ 0210948183913, једнократна 
новчана помоћ на име трошкова смјештаја за 
мјесеце март и април 2017.године, у износу од 
300,00 КМ. 
Кућа именованог је оштећена од клизишта у 
мају 2014.године. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  -једнократне 
помоћи појединцима и трошкови за сахрану 
незбринутих лица,економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-446/2017                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Вуковић Радовану из Дрињаче,  
ЈМБ-0102946183919, једнократна новчана 
помоћ  на име трошкова лијечења, у износу од 
150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-17854/2016                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41.и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник града Зворник» 
број: 2/16)  Градоначелник града Зворник 
доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Окиљ Новки из Козлука,ЈМБГ 
2709937189229,једнократна новчана помоћ на 
име трошкова смјештаја за мјесеце март и 
април 2017.године, у износу од 300,00 КМ. 
Кућа именоване је потпуно уништена од 
пожара у јануару 2017.године. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  -једнократне 
помоћи појединцима и трошкови за сахрану 
незбринутих лица,економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-447/2017                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Бошковић Зорици из Зворника, 
Вука Караџића 15 ЈМБГ 2308966188911, 
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једнократна новчана помоћ на име трошкова 
смјештаја за мјесеце март и април 
2017.године, у износу од 300,00 КМ. 
Кућа именованог је потпуно оштећена од 
клизишта у мају 2014.године. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  -једнократне 
помоћи појединцима и трошкови за сахрану 
незбринутих лица,економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-440/2017                      
14. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Симић (Гојко) Љубиши из 
Ораовца, ЈМБ-2406972183958, једнократна 
новчана помоћ  на име трошкова лијечења, у 
износу од 300,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

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

Број: 08-430-398/2017                      
15. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Радовић (Слободан) Радиславу 
из Грбаваца, ЈМБ-0505980183933, једнократна 
новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-378/2017                      
15. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града 
Зворник   пречишћен текст («Службени гласник 
града Зворник» број: 5/17) 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,  Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Вукосављевић Рану из 
Зворника,ЈМБГ 2801941182399,једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 100,00 КМ. 
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II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  -једнократне 
помоћи појединцима ,економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-342/2017                      
15. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 2/16) и чланова 8. и 9. Програма 
коришћења буџетских средстава за 
унапређење пољопривредне производње 
града Зворник за 2016.годину,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Радовић Раду  из Јардана, ЈМБ-
1305967183929,  новчана средства  у износу од 
200,00 КМ на име подршке у санацији штете на 
шумском земљишту која је настала 
грађевинским радовима на уређењу водотока 
ријеке Сапне. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Субвенција за развој пољопривреде, 
економски код  414100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. 
 
Број: 08-430-419/2017                      
16. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ристановић Бојани из Јасенице, 
ЈМБ-2010934188899, једнократна новчана 
помоћ  на име тешке материјалне ситуације, у 
износу од 300,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-292/2017                      
16. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 2/16) и чланова 8. и 9. Програма 
коришћења буџетских средстава за 
унапређење пољопривредне производње 
града Зворник за 2016.годину,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Радовић Раденку  из Јардана, 
ЈМБ-0910973183938,  новчана средства  у 
износу од 150,00 КМ на име подршке у 
санацији штете на шумском земљишту која је 
настала грађевинским радовима на уређењу 
водотока ријеке Сапне. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Субвенција за развој пољопривреде, 
економски код  414100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-420/2017                      
16. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 РС“, број:106/15),   
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ребић (Вељко) Раденку  из 
Економије,  ЈМБ:0709978183904, раднику 
Градске управе града Зворник, исплата 
једнократне новчане помоћи у износу од 200,00 
КМ, на име финансирања дијела трошкова 
лијечења. 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције 411200– 
Накнаде трошкова запослених. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 
 

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: 08-430-321/2017                      
15. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), за 2017.годину  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник   ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Мусић Селвиру  ЈМБГ: 
0106992183902  Кучић Кула бр. 39   исплата у 
износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете. 
 

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

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

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
 
Број: 08-414-47/2017                      
16. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
   
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), за 2017.годину  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник   ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Мустафић Хамдији  ЈМБГ: 
3004983183936  Зворник-Буковачки пут број31   
исплата у износу од 500,00 КМ за треће рођено 
дијете. 
 

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

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

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-48/2017                      
16. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ђокић (Ђоко) Даринки из 
Роћевића, ЈМБ-0802938188903, једнократна 
новчана помоћ  на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-406/2017                      
16. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Бојић (Цвико) Госпи из Тршића, 
ЈМБ-0710955188893, једнократна новчана 
помоћ  на име тешке материјалне ситуације, у 
износу од 50,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-394/2017                      
16. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 2/16) и чланова 8. и 9. Програма 
коришћења буџетских средстава за 
унапређење пољопривредне производње 
града Зворник за 2016.годину,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Лазић Чедомирки  из Јардана, 
ЈМБ-2607978176126,  новчана средства  у 
износу од 200,00 КМ на име подршке у 
санацији штете на усјеву кукуруза  која је 
настала грађевинским радовима на уређењу 
водотока ријеке Сапне. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Субвенција за развој пољопривреде, 
економски код  414100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-422/2017                      
16. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 2/16) и чланова 8. и 9. Програма 
коришћења буџетских средстава за 
унапређење пољопривредне производње 
града Зворник за 2016.годину,  Градоначелник 
доноси 
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ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Чворак Данијели  из Јардана, 
ЈМБ-0109991188896,  новчана средства  у 
износу од 200,00 КМ на име подршке у 
санацији штете на усјеву кукуруза  која је 
настала грађевинским радовима на уређењу 
водотока ријеке Сапне. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Субвенција за развој пољопривреде, 
економски код  414100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
Број: 08-430-418/2017                      
16. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), за 2017.годину  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник   ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Аћимовић Синиши  ЈМБГ: 
1704984773626 Тршић   исплата у износу од 
200,00 КМ за прво рођено дијете (мајка 
незапослена). 
 

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

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

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           

Број: 08-414-46/2017                      
16. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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 Зворнику („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 106/15). 
Градоначелник  доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Туристичкој организацији града 
Зворник, исплата 8.500,00 КМ, намјенски за 
финансирање текућих активности у 
2017.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 финансије Градске управе Града 
Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-400-53/2017                      
16. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Тејић Босиљки из Доњег Локања, 
ЈМБ-1107941188896, једнократна новчана 
помоћ  на име трошкова лијечења, у износу од 
150,00 КМ. 

 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
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Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-407/2017                      
16. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник града Зворник'', 
број 2/16) чланова 8. и 9. Програма коришћења 
буџетских средстава за унапређење 
пољопривредне производње града Зворник за 
2016.годину,  Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Филиповић Зорици  из Цера, ЈМБ-
0409961188895,  новчана средства  у износу од 
150,00 КМ на име подршке у санацији штете на 
усјеву кукуруза  која је настала грађевинским 
радовима на уређењу водотока ријеке Сапне. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Субвенција за развој пољопривреде, 
економски код  414100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-421/2017                      
16. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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: 02-
020-2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Марковић Нади из Горње Пилице, ЈМБГ 
2610965188804 одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 
 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-1655/2016                      
16. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 5/17) 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,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Центру за подршку дјеци са 
сметњама у развоју и њиховим родитељима 
Зворник, исплата новчаних средстава за 
покривање трошкова превоза чланова стручног 
тима до испоставе Центра у ПОШ Брањево за 
мјесец март 2017.године у износу од 108,00 
КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције 412900 -
расходи за финансирање рада Центра за дјецу 
са посебним потребама. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе.  
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III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-400-41/2017                      
17. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Исламовић Невреси из Јусића, 
ЈМБ-2603965188928, једнократна новчана 
помоћ  на име тешке материјалне ситуације, у 
износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-414/2017                      
17. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Симић (Цвијан) Љубинку из 
Кисељака, ЈМБ-1106981183912, једнократна 
новчана помоћ  на име трошкова лијечења, у 
износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-299/2017                      
17. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Томић (Јаков) Радинки из 
Зворника, Браће Југовић Б-20 6/24, ЈМБ-
0109957177664, једнократна новчана помоћ  на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. 
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IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-74/2017                      
17. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Илић (Зарија) Ђорђи из Зворника, 
Шћемлија 49, ЈМБ-0709940183951, једнократна 
новчана помоћ  на име трошкова лијечења, у 
износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1151/2016                      
17. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Лазић (Милутин) Зорану из 
Зворника, Горанска 17,  ЈМБ-2506973183956, 
једнократна новчана помоћ  на име трошкова 
лијечења, у износу од 150,00 КМ. 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-384/2017                      
17. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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  Града Зворник, број: 02-020-
2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ђурић (Влајко) Петру из 
Зворника, Снаговачка 4а,  ЈМБ-1107961174158, 
једнократна новчана помоћ  на име трошкова 
лијечења, у износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-170/2017                      
20. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 



БРОЈ 6                                   Службени гласник Града Зворник                                  04.април 2017. 
 

 

43 

На основу члана 41.  Статута града Зворник-
пречишћен текст  (''Службени гласник  града 
Зворник'', број 5/17), и  члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета  Града Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Хаџић (Мехмед) Мексиди из 
Зворника, Светог Саве 238, ЈМБ-
3511964789314, једнократна новчана помоћ  на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-375/2017                      
20. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу  члана 41. Статута града Зворник- 
''пречишћен текст''  („Службени гласник града 
Зворник“, број:   5/17), и Одлуке о додјели 
студентских стипендија  за  школску 2016/17 
годину, број 02-67-2/16 од 13.03.2017.године, 
Градоначелник доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

о исплати прве рате студентских стипендија 
у готовини 

  
I 

Одобрава се исплата прве рате студентских 
стипендија за школску 2016/17.годину, у 
готовини за укупно 127 студената (којима је 
одобрена стипендија у износу 1000КМ на 
годишњем нивоу), у укупном износу 12.700КМ и 
то за следеће категорије студената: 
 

- 96 студената са листе „студенти са 
просјеком оцјена већим од 8,5“ (ранг листа 
1) 

- 21 студент са листе „студенти прве године 
носиоци Вукове дипломе из средње 
школе“ (ранг листа 2), 

- 6 студената са листе „студенти мастер 
студија са просјеком оцјена већим од 9“ 
(листа 5), 

- 3 студента са хендикепом са листе број 4. 
- 1 студент без оба родитеља са листе број 

4.__________________________________ 
127 студената Х 100КМ = 12.700КМ 
(словима:дванаестхиљадаседамстотинаКМ) 

  
II 

Готовинска исплате прве рате   биће 
исплаћена студентима код потписивања 
уговора о додјели стипендија. 
Списак студента којима се исплаћује прва рата 
стипендије  чини саставни дио овог закључка.   
Преосталих дио стипендије од 900КМ по 
једном студенту уплаћиваће се на текуће 
рачуне студената. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику Града 
Зворник“. 
 
Број: 02-67-2/2017                      
20. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41.  Статута града Зворник-
пречишћен текст  (''Службени гласник  града 
Зворник'', број 5/17), и  члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета  Града Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Јовић (Петко) Мари из Улица, 
3/25,  ЈМБ-2005936188906, једнократна новча-
на помоћ  на име трошкова лијечења, у износу 
од 100,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
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Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-409/2017                      
21. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41.  Статута града Зворник-
пречишћен текст  (''Службени гласник  града 
Зворник'', број 5/17), и  члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета  Града Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Маџаревић Маријани из Табанаца ЈМБ 
0408991777015, одобрава се исплата, у износу 
од 200,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи-тешка материјална ситуација. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-248/2017                      
21. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41.  Статута града Зворник-
пречишћен текст  (''Службени гласник  града 
Зворник'', број 5/17), и  члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 

новчаних помоћи из буџета  Града Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Томић Младену из Шетића, ЈМБ-
0606978183900, једнократна новчана помоћ  на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-192/2017                      
21. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41.  Статута града Зворник-
пречишћен текст  (''Службени гласник  града 
Зворник'', број 5/17), и  члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета  Града Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Милићевић (Чедо) Драги из 
Зворника, Центар 3 8/73, ЈМБ-0702965183897, 
једнократна новчана помоћ  на име трошкова 
лијечења дјетета, у износу од 300,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије Градске управе града 
Зворник. 
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IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-272/2017                      
21. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), за 2017.годину  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник   ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Грујић Радмили  ЈМБГ: 
1610993778628 – Зворник-Економија 15.улица 
бр. 65   исплата у износу од 200,00 КМ за друго 
рођено дијете (мајка незапослена). 
 

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

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

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-50/2017                      
21. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41.  Статута града Зворник-
пречишћен текст  (''Службени гласник  града 
Зворник'', број 5/17), и  члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета  Града Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Зеленовић (Милисав) Светлани 
из Доње Каменице, ЈМБ-1909990188914, 
једнократна новчана помоћ  на име тешке 
материјалне ситуације, у износу од 150,00 КМ. 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-438/2017                      
21. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41.  Статута града Зворник-
пречишћен текст  (''Службени гласник  града 
Зворник'', број 5/17), и  члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета  Града Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Савић Љубици из Челопека ЈМБ 
0112956188892, одобрава се исплата, у износу 
од 200,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи-трошкови лијечења. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-434/2017                      
20. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41.  Статута града Зворник-
пречишћен текст  (''Службени гласник  града 
Зворник'', број 5/17), и  члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета  Града Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ракић (Јован) Мирјани из Цера 
10, ЈМБ-2301978188912, једнократна новчана 
помоћ  на име тешке материјалне ситуације, у 
износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-401/2017                      
20. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41.  Статута града Зворник-
пречишћен текст  (''Службени гласник  града 
Зворник'', број 5/17), и  члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета  Града Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Бошковић Цвијети из Шетића, 
ЈМБ-0306952188919, једнократна новчана 
помоћ  на име тешке материјалне ситуације, у 
износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-195/2017                      
21. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), за 2017.годину  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник   ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Драгичевић Свјетлани  ЈМБГ: 
1807993189221 - Каракај   исплата у износу од 
200,00 КМ за прво рођено дијете (мајка 
незапослена). 
 

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

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

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-49/2017                      
21. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41.  Статута града Зворник-
пречишћен текст  (''Службени гласник  града 
Зворник'', број 5/17), и  члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета  Града Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник доноси 
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ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Стевановић Зорану из Зворника ЈМБ 
1301961183913, одобрава се исплата, у износу 
од 150,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи-трошкови лијечења. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Једнократне новчане помоћи појединцима, 
економски код  416100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 
 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-408/2017                      
21. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. Статута града Зворник   
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17) 
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,  Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Мијић Душанки из Шетића,ЈМБГ 
1812965139999,једнократна новчана помоћ на 
име трошкова лијечења супруга, у износу од 
150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  -једнократне 
помоћи појединцима ,економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-197/2017                      
21. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   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: 02-
020-2/09 од 15.06.2009.године,  Градоначелник 
града Зворник доноси  

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Лазаревић Далибору из Челопека , ЈМБГ 
0501979183916 одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења. 
 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-367/2017                      
22. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града 
Зворник   («Службени гласник града Зворник» 
број: 5/17) 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,  Градоначелник 
града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Борковић Иван из Зворника, ЈМБГ 
0511983183918 одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –тешка материјална ситуација. 
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II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100  -расходи 
за једнократне помоћи појединцима. 
Средства исплатити именованом на благајни 
Градске управе Града Зворника.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-433/2017                      
22. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 5/17), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Костић Зорици  ЈМБГ: 
1906988188746 Челопек бр.576  исплата у 
износу од 200,00 КМ за прво рођено 
дијете(мајка незапослена). 
 

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

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

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-52/2017                      
22. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 

Зворник", број: 5/17), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Делић Фатими  ЈМБГ: 
1711990188901 Зворник-Клиса  исплата у 
износу од 200,00 КМ за друго рођено 
дијете(мајка незапослена). 
 

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

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

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-51/2017                      
22. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града 
Зворник   («Службени гласник града Зворник» 
број: 5/17) 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,  Градоначелник 
града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Хусеиновић Хариз из Ђулића, ЈМБГ 
2606970183895 одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име   једнократне новчане 
помоћи –трошкови лијечења 
 

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

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 
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IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 08-430-1494/2016                      
22. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 5/17) 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,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Центру за подршку дјеци са 
сметњама у развоју и њиховим родитељима 
Зворник, исплата новчаних средстава за 
покривање трошкова превоза чланова стручног 
тима до испоставе Центра у ПОШ Брањево за 
мјесец март 2017.године у износу од 108,00 
КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције 412900 -
расходи за финансирање рада Центра за дјецу 
са посебним потребама. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-400-58/2017                      
23. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 51. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 5/17), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се  Милошевић Миленку  ЈМБГ: 
1311976183893 Зворник-Јасеница  исплата у 
износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете. 
 
 

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

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

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-54/2017                      
23. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града 
Зворник   пречишћен текст («Службени гласник 
општине Зворник» број: 5/17) 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,  Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Марјановић (Станко) Зорану из 
Роћевића,ЈМБГ 1510974183899,једнократна 
новчана помоћ на име трошкова лијечења, у 
износу од 300,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције  -једнократне 
помоћи појединцима ,економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
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Број: 08-430-448/2017                      
23. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 51. Статута града 
Зворник   пречишћен текст («СЛ.ГЛ.број 5/17) 
Градоначелник доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се исплата новчаних средстава ОО 
СУБНОР-а Зворник, на име финансирања 
редовних активности у 2017.години, у износу 
1.000,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 415200-Грант за 
финансирање ОО СУБНОР Зворник. 
Средства ће се исплатити на жиро-рачун 
Општинске борачке организације,број 562-009-
00000235-28. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финасије Градске  управе  Града 
Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-400-63/2017                      
23. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник (''Службени гласник општине Зворник'', 
број 2/16), и Програма коришћења буџетских 
средстава за унапређење пољопривредне 
производње града Зворник за 2016.годину,  
Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Пантић Жељку  из Тршића, ЈМБ-
2005963183908,  новчана средства  у износу од 
300,00 КМ на име подршке даљег развоја 
пољопривредне производње. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбиједиће се са буџетске позиције. – 
Субвенција за развој пољопривреде, 
економски код  414100. 
Средства ће се исплатити на благајни. 

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

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-255/2017                      
13. март  2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р. 

____________________________________________________________________________________ 
 

САДРЖАЈ 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
 

1. Oдлука о измјени Одлуке о додјели 
помоћи у храни за 2017.годину 

2. Одлука о именовању Радне групе за 
израду Плана интегритета Града 
Зворник 

3. Одлука о изради Плана интегритета 
Града Зворник 

4. Одлука о одобравању средстава 
УНДП Сарајево  

5. Рјешење о именовању комисије за 
спровођење поступка лицитације 

6. Рјешење о именовању комисије за 
јавну набавку''Чишћење корита 
Табаначке ријеке и санација 
потпорних зидова у Зворнику 

 

 
 
 

7. Рјешење о именовању комисије за 
јавну набавку ''Санација локалних 
путева на подручју града Зворник'' 

8. Рјешење о именовању Милојка 
Мијића за вршиоца сталног стручног 
надзора у предмету ''Систематска 
дератизација'' 

9. Рјешење о именовању комисије за 
јавну набавку''Набавка намирница за 
кориснике из пројекта народне 
кухиње'' 

10. Рјешење о именовању радне групе 
за израду локалне стратегије која ће 
одговарати на инциденте мотивисане 
предрасудама 
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11. Рјешење о именовању Небојше 
Бошковића за вршиоца сталног 
стручног надзора ''Асфалтирање 
дионице пута за засеок Бећировићи у 
МЗ Самари 

12. Рјешење о именовању Небојше 
Бошковића за вршиоца сталног 
стручног надзора ''Чишћење корита 
Табанчке ријеке и санације 
потпорних зидова у Зворнику 

13. Рјешење о именовању комисије за 
јавну набавку ''Услуге геодетског 
снимања за потребе експропријације 
земљишта 

14. Рјешење о именовању комисије за 
јавну набавку ''Набавка и уградња 
опреме за одржавање уличне 
расвјете у граду 

15. Рјешење о именовању комисије за 
преглед радова на Регулацији дијела 
корита ријеке Златице 

16. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ЈЗУ Дом здравља Зворник 

17. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Технолошком факултету 

18. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Симић Драгану 

19. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Симић Драгану 

20. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Петровић Стеви 

21. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  Томић Зорану 

22. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Пожарчевић Анђелку 

23. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ''Божинг'' доо Зворник 

24. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Туристичкој организацији 
Зворник 

25. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Остојић Милану 

26. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Матић Лазару 

27. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Мијатовић Александру 

28. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Драгичевић Жарку 

29. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Тадић Горану 

30. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Кадрић Хајрудину 

31. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јовић Милораду 

32. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јаношевић Анђелки 

33. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Митровић Марку 

34. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јовановић Гини 

35. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ОШ Свети Сава 

36. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ЈУ'' Дом омладине'' 
Зворник 

37. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ескић Слађану 

38. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Богићевић Славку 

39. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Бањановић Шевку  

40. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Гајић Милану 

41. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Симанић Гордани 

42. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Тојчић Марици 

43. Закључак о одобравању новчаних 
средстава МЗ Горње Снагово 

44. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лакић Милану 

45. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Тешмановић Зорици 

46. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Карић Суади 

47. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јокић Недељку 

48. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Шиљак Савки 

49. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Обачкић Милици 

50. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Перић Верици 

51. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јокић Драгану 

52. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ђурић Ради 

53. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Шакотић Божици 

54. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Готовац Лазару 

55. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Башић Раденку 

56. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Исламовић Мевлудину 

57. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јеркић Милици 

58. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Томић Анђели 

59. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Суботић Немањи 

60. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Симанић Властимиру 

61. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  Митровић Марку 
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62. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Стојановић Митри 

63. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Новаковић Јеленку 

64. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Радић Саши 

65. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Савић Јовану 

66. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Палангетић Бисерки 

67. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Станишић Драгану 

68. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Марковић Јоци 

69. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Грујић Божици 

70. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Стевановић Милану 

71. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Служби цивилне заштите 

72. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Маркотић Живани 

73. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Маринковић Раји 

74. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Шаин Дарку 

75. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Стјепановић Зорану 

76. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лазендић Радојки 

77. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Пожарчевић Спасану 

78. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Мујановић Хедији 

79. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Здилар Мари 

80. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Гутић Фадилу 

81. Закључак  о одобравању новчаних 
средстава Марковић Браниславу 

82. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Стефановић Марици 

83. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Муратовић Муји 

84. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Кокоруш Слободану 

85. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Павловић Драги 

86. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Грабовица Вишњи 

87.   Закључак о одобравању новчаних 
средстава Терзић Марици 

88. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Тејић Споменки 

89. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Гаврић Драги 

90. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Шијаковић Радомиру 

91. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ивановић Ради 

92. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Савић Стеви 

93. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Марковић Тањи 

94. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Савић Драгани 

95. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јосиповић Далиборки 

96. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Никић Петри 

97. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ивановић Божи 

98. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Филиповић Милеви 

99. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јовичић Николи 

100. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Митровић Предрагу 

101. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Спасојевић Цвијети 

102. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Спасојевић Милосаву 

103. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Вуковић Радовану 

104. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Окиљ Новки 

105. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Бошковић Зорици 

106. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Симић Љубиши 

107. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Радовић Радиславу 

108. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Вукосављевић Рану 

109. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Радовић Раду 

110. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ристановић Бојани 

111. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Радовић Раденку 

112. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ребић Раденку 

113. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Мусић Селвиру 

114. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Мустафић Хамдији 

115. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ђокић Даринки 

116. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Бојић Госпи 

117. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лазић Чедомирки 

118. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Чворак Данијели 

119. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Аћимовић Синиши 
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120. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Туристичкој организацији 

121. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Тејић Босиљки 

122. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Филиповић Зорици 

123. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Марковић Нади 

124. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Центру за подршку дјеци 
са сметњама 

125. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Исламовић Невреси 

126. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Симић Љубинки 

127. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Томић Радинки 

128. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Илић Ђорђи 

129. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лазић Зорану 

130. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ђурић Петру 

131. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Хаџић Мексиди 

132. Закључак о одобравању новчаних 
средстава прве рате студентских 
стипендија  

133. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јовић Мари 

134. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Маџаревић Маријани 

135. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Томић Младену 

136. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Миличевић Драги 

137. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Грујић Радмили 

138. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Зеленовић Светлани 

139. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Савић Љубици 

140. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ракић Мирјани 

141. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Бошковић Цвијети 

142. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Драгичевић Свјетлани 

143. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Стевановић Зорану 

144. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Мијић Душанки 

145. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лазаревић Далибору 

146. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Борковић Иван 

147. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Костић Зорици 

148. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Делић Фатими 

149. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Хусеиновић Хариз 

150. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Центру за дјецу са 
сметњама 

151. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Милошевић Миленку 

152. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Марјановић Зорану 

153. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ОО СУБНОР Зворник 

154. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Пантић Жељку 

 

 
 
 
 
 
 

 


