СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ЗВОРНИК
Скупштина Града Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
На основу члана 39. став 20. и члана 82.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број:97/16), члана 27. и 50.
Статута
града Зворник – пречишћени
текст(''Службени гласник града Зворник'',
број:5/17) члана 2. Одлуке о признањима у
граду Зворник (''Службени гласник града
Зворник'', број 8/08 и 6/16)
и приједлога
Комисије за друштвени надзор, награде и
признања а поводом 21. маја - Дана града
Зворник, Скупштина града Зворник на сједници
одржаној 11.маја 2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјели признања града Зворник за 2017.
годину
I
Доноси се одлука о додјели признања града
Зворник организацијамa и појединцима како
слиједи:
А. ПОВЕЉА ГРАДА ЗВОРНИК
1. Брани Лукићу, постхумно; за допринос
привредном развоју
2. Др Радиславу Филиповићу, за допринос
привредном развоју
Б. ЗЛАТНА МЕДАЉА ''Станко Николић''
1.Крстимиру
Микетићу, постхумно; за
друштвено одговоран рад
2.Хуманитарној организацији „Немањићи“
Швајцарска, за хуманитарну помоћ

15.05.2017. године
ЗВОРНИК
година: XXVI
БРОЈ: 8/2017

В. СРЕБРНА МЕДАЉА ''Станко Николић''
1.Велиславу
Зековићу,
професору;
допринос развоју образовања

за

Г. БРОНЗАНА МЕДАЉА ''Станко Николић''
1. Светозару Ерићу, за хумана дјела, даваоц
крви
2. Здравку Благојевићу, за хумана дјела
Д. ЗАХВАЛНИЦА ГРАДА ЗВОРНИК
1. „BINGO„ DOO ЕХPORT- IMPORT ТUZLA, за
хуманитарну помоћ
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 01-022-59/2017
11. мај 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 22. Закона о стварним
правима (''Службени гласник Републике
Српске'' број 124/08,58/09 и 95/11), члана
39.Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број 97/16) и члана
27.и 46.Статута града Зворник-прешишћен
текст (''Службени гласник града Зворник'' број
5/17) Скупштина града Зворник, на сједници
одржаној 11.маја 2017.године, доноси
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OДЛУКУ
о додјели у закуп грађевинског земљишта
Члан 1.
Под условима и на начин прописан овом
одлуком спровешће се лицитација за давање у
закуп грађевинског земљишта у државној
својини на градској плажи, на земљишту
означеном као кп.бр.1891 КО Зворник-град
уписаном у посједовни лист број 250.
Површина земљишта које се даје у закуп
2
износи 200 м .
Почетна годишња закупнина за земљиште
износи 1.200,00 км.
Земљиште се даје у закуп на период од пет
година од потписивања уговора, за изградњу
привременог објеката,угоститељски објекатљетна башта од монтажно демонтажних
елемената, димензија 20мх10м.Конструкција
баште ће бити од челичних профила у
комбинацији са дрветом. Платформа баште
ће бити од челичних профила, обложена
дрветом или другим материјалом који је
могуће лако демонтирати. Истеком закупа
закупац је дужан да објекат уклони, земљиште
доведе у првобитно стање без права на било
какву надокнаду. Сва евентуална штета која
настане на објекту усљед поплава и сличних
непогода спада на терет закупца.
Урбанистичко-техничке услове за изградњу
објеката ће одредити Одјељење за просторно
уређење у поступку издавања одобрења за
градњу које је најповољнији понуђач дужан
прибавити прије изградње објеката.
Члан 2.
Са понуђачем који понуди највећу цијену
Градоначелник Зворника ће закључити уговор
о закупу земљишта. Уколико најбоље
пласирани понуђач одбије да закључи уговор
о закупу, уговор ће се закључити са сљедеће
рангираним понуђачем.
Члан 3.
Годишња закупнина се уплаћује у шест
једнаких рата.
Увођење у посјед најповољнијег понуђача
ће се извршити по закључењу уговора.
Члан 4.
Право учешћа на лицитацији имају сва
правна и физичка лица која на име кауције
уплате 10% од почетне цијене на благајни
Градске управе Зворник и која немају
доспјелих а неизмирених обавеза према
буџету града Зворник. Лицитација ће се
одржати уколико се пријаве најмање два
понуђача, а уколико не успије лицитација
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земљиште ће се дати у закуп непосредном
погодбом по почетној лицитационој цијени.
Понуђена закупнина се може повећати у
односу на предходну понуду најмање за 50
км а највише за 500 км.
Члан 5.
Поступак лицитације провешће комисија за
лицитацију,
коју
именује
Градоначелник
Зворника.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
града Зворник''.
Број: 01-022-60/2017
11. мај 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. став 2. алинеја
2.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
Републике Српске'', број: 97/16) те члана 27. и
50. Статута града Зворник – Пречишћен
текст(,,Сл.гласник града Зворник'', број: 5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
11.маја 2017.године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о допунским правима породица погинулих
бораца и војних инвалида
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови, начин и
поступак за утврђивање и остваривање
допунских права породица погинулих бораца и
војних инвалида, начин обезбјеђења новчаних
средстава и друга питања од значаја за
остваривање права прописаних овом Одлуком.
Члан 2.
Корисници права по овој Одлуци су
породице погинулих бораца и војни инвалиди
од прве до десете категорије, ако овом
одлуком није другачије регулисано, којим је
правоснажним
рјешењем
Одјељења
за
борачко-инвалидску заштиту Градске Управе
Града Зворник признат статус и право по
Закону о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца Одбрамбеноотаџбинског
рата
Републике
Српске
(''Сл.гласник Републике Српске'',број: 134/11,
9/12 и 40/12 ).
Члан 3.
Права утврђена овом Одлуком могу
остварити корисници права из члана 2.ове
Одлуке уколико:
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1. Имају пребивалиште на подручју града
Зворник,
2. Да то право не користе по другом основу,
3. Да немају стално запосленог члана домаћинства или члана који по другом
основу остварује стална мјесечна примања не рачунајући примања по Закону
о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и
4. да Комисија формирана од стране
Начелника Одјељења на бази социјалног
и материјалног стања подносиоца
захтјева, да' мишљење о материјалном
статусу породице водећи рачуна о
приоритетним групама.
2. ДОПУНСКА ПРАВА
Члан 4.
Допунска права породица погинулих бораца
и војних инвалида су:
1. накнада трошкова погребне опреме,
2. партиципација у трошковима здравствене заштите и куповине лијекова,
3. партиципација превоза школске дјеце,
4. приоритет у додјели стипендије у складу
са актом Градоначелника,
5. стамбено
збрињавање
стамбено
незбринутих у складу са Уредбом о
стамбеном
збрињавању
породица
погинулих бораца и војних инвалида и
Законом
о
правима
бораца,војних
инвалида и породица погинулих бораца,
6. једнократне новчане помоћи и
7. обезбјеђење паркинг мјеста испред
јавних органа и установа и право на
безплатно паркирање.
1. Накнада трошкова погребне опреме
Члан 5.
За случај смрти корисника права из ове
Одлуке или члана његовог породичног
домаћинства право на трошкове погребне
опреме има члан породице или друго лице које
сахрани умрлог, уколико умрли није корисник
пензије у Републици Српској и Босни и
Херцеговини.
Члан 6.
Накнада
трошкова
погребне
утврђује се у износу од 400,00 КМ.

опреме

Члан 7.
У изузетним случајевима, јако високих
трошкова превоза и тешког социјалног и
материјалног стања породице, одобрава се
накнада за трошкове превоза о чијој висини ће
одлучивати Комисија Одјељења за борачко-
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инвалидску заштиту Градске Управе Зворник( у
даљем тексту Комисија) .
2. Партиципација
у
здравствене заштите
лијекова

трошковима
и куповине

Члан 8.
Трошковима здравствене заштите сматра
се: набавка лијекова, трошкови лијечења у
висини личног учешћа према прописима Фонда
за здравствену заштиту, трошкови превоза у
одласку и повратку до установе у коју је упућен
корисник на лијечење.
Члан 9.
Корисници права из ове Одлуке имају право
на попуст у трошковима набавке лијекова који
нису на позитивној листи лијекова у висини која
се утврђује у зависности од материјалног и
социјалног стања корисника, тежине болести, а
према могућностима издвајања средстава за
те намјене из Буџета Града Зворник.
Корисници се са рецептима за лијекове
обраћају Градској Борачкој организацији,
Градској Организацији ратних војних инвалида
и Градској Организацији породица погинулих и
заробљених бораца и несталих цивила.
Члан 10.
Уколико је корисник права по овој Одлуци
упућен на лијечење или преглед ван подручја
Града Зворник и уколико је лијечење или
преглед
одобрен
од
стране
Фонда
здравственог осигурања – Филијала Зворник,
има право на трошкове превоза у висини путне
карте.
На трошкове превоза у висини путне карте
има и пратилац корисника права по овој
Одлуци, уколико је назначено од стране
љекара специјалисте у упутници да је потребан
пратилац.
3. Партиципација превоза школске дјеце
Члан 11.
За вријеме школовања дјеце корисника
права на породичну инвалиднину и дјеце
војних инвалида од (1 – 10) категорије у
основним и средњим школама, имају право
партиципације
превоза
од
мјеста
пребивалишта до школе и назад, под условом
да у мјесту пребивалишта такве школе нема.
Члан 12.
Висина партиципације превоза се утврђује
уговором између Града Зворник и одабраног
превозника.
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4. Приоритет у додјели стипендија
Члан 13.
Дјеца ратних војних инвалида од (1- 6)
категорије и дјеца корисници права на
породичну инвалиднину имају приоритет
приликом додјеле стипендије за школовање у
средњим школама и на факултетима у складу
са актом Градоначелника
који стипендију
додјељује.
Дјеца корисника права из ове Одлуке
ослобођена су плаћања накнаде за школовање
у образовним установама.
5. Стамбено збрињавање
Члан 14.
Породице погинулих бораца и ратни војни
инвалиди, који нису стамбено збринути, имају
право на стамбено збрињавање у складу са
Уредбом о стамбеном збрињавању породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида
одбрамбено-отаџбинског
рата
Републике
Српске.
6.

Једнократне новчане помоћи

Члан 15.
Право на једнократну новчану помоћ
оствариће лице из члана 2.ове Одлуке, под
условом:
- да он и члан породичног домаћинства
нису у радном односу,
- да примања породичног домаћинства по
основу инвалидности нису већа од
300,00 КМ,
- да нема моторно возило,
- да нема предузетничку радњу или да не
обавља
предузетничку
дјелатност
регистровану код надлежног органа.
Члан 16.
Једнократна новчана помоћ се утврђује у
износу до 150,00 КМ и исплаћује се једном у
шест мјесеци.
7. Обезбјеђење паркинг мјеста испред
јавних органа и установа и право на
бесплатно паркирање
Члан 17.
Ратни војни инвалиди из члана 2. ове
Одлуке имају право на прописано означен
паркинг простор за инвалиде испред јавних
органа и установа.
Приликом кориштења паркинг простора за
инвалиде, војни инвалиди морају имати на
аутомобилу прописану ознаку.
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Војни инвалиди приликом кориштења
паркинг простора ослобођени су плаћања
накнаде за паркирање.
3. КОРИШТЕЊЕ И ПРЕСТАНАК ПРАВА
Члан 18.
Поступак за доношење закључка – рјешења
о правима утврђеним овом Одлуком спроводи
се на основу поднесеног писменог захтјева.
Члан 19.
О правима по овој Одлуци
Одјељење за борачко-инвалидску
Градске Управе Зворник.

рјешава
заштиту

Члан 20.
Права по овој Одлуци могу се остварити док
постоје услови прописани овом Одлуком.
Права стечена по овој Одлуци не могу се
пренијети на друго лице.
Корисник права по овој Одлуци дужан је да
Одјељењу пријави сваку промјену која је од
утицаја на остваривање и престанак тих права,
у року од 15 дана од дана настанка промјене.
Члан 21.
Примања по овој Одлуци не могу бити
предмет извршења.
Члан 22.
Доспјели, а не исплаћени износи по овој
Одлуци могу се наслеђивати.
Члан 23.
У поступку за остваривање права по овој
Одлуци примјењују се одредбе Закона о
општем
управном поступку( ''Сл.гласник
Републике Српске'', број: 13/02, 87/07 и 50/10).
Члан 24.
Рјешење – Закључак којим је признато
право на примања по овој Одлуци извршавају
се по службеној дужности.
Члан 25.
У поступку остваривања права по овој
Одлуци не плаћа се такса утврђена прописима
Републике Српске, а трошкове поступка сноси
Одјељење.
Члан 26.
Одјељење води јединствену
корисника права из ове Одлуке.

евиденцију

4. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И КОРИШТЕЊА ПРАВА
Члан 27.
Средства потребна за остваривање и
кориштење права прописаних овом Одлуком
обезбјеђују се у Буџету Града Зворник.
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Исплата примања предвиђених овом
Одлуком вршиће се на основу планираних
средстава у Буџету за фискалну годину.
Уколико се у Буџету Града Зворник не могу
да обезбједе новчана средства потребна за
извршење ове Одлуке, Градоначелник својом
одлуком
утврђује
приоритете
и
ниво
остваривања права утврђена овом Одлуком.
5. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ
Члан 28.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши
Градоначелник Града Зворник.

15.мај 2017.

града Зворник и врши њихово именовање, који
ће вршити преглед умрлих лица изван
здравствене установе, и износ накнаде за
вршење ових послова.
Члан 2.
Именују се мртвозорници који ће по позиву
надлежних органа вршити преглед умрлих
лица која су умрла изван здравствене
установе:
1. Цвијетић др Весна, доктор медицине
(специјалиста опште медицине),
2. Мијовић др Адријана, доктор медицине,
3. Мишић др Дејан, доктор медицине.

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Начелник Одјељења ће у року од 8 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке формирати
Комисију и утврдити њене надлежности.
Члан 30.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о допунским правима породица
погинулих бораца и војних инвалида број: 01022-66/06 од 23.маја 2006.године (''Сл.гласник
општине Зворник'',број: 5/06).
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
Града Зворник.
Број: 01-022-61/2017
11. мај 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 82. став 2. а у вези
са чланом 23. алинеја 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 112. и 114. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник
Републике Српске'', број 106/09), члана 4. и 5.
Правилника о поступку утврђивању смрти лица
(''Службени гласник Републике Српске'', број
65/10) и члана 27. и 50. а у вези са чланом 16.
Статута града Зворник -пречишћен текст
(''Службени гласник града Зворник'', број 5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
дана 11.маја 2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању мртвозорника и висини
накнаде за мртвозорнике
Члан 1.
Овом одлуком, утврђује се потребан број
доктора медицине (мртвозорника) за подручије

Члан 3.
Након обављеног прегледа умрлог лица и
утврђене смрти или мртворођености, времена
смрти и узрока смрти, мртвозорник издаје
потврду о смрти чији један примјерак доставља
надежном матичару најкасније у року од три
дана од обављеног прегледа а о обављеним
прегледима умрлих лица води евиденцију у
посебној књизи евиденције умрлих.
Остали поступак утврђивања смрти за
наведена лица мртвозорник обавља у складу
са важећим прописима.
Члан 4.
За извршене услуге мртвозорнику по
појединачно извршеном прегледу умрлог лица
изван здравствене установе припада посебна
накнада са путним трошковима, укупно
у
износу од 70КМ, која се исплаћује из буџета
града Зворник а у корист рачуна доктора
медицине (мртвозорника).
Члан 5.
Доктор медицине (мртвозорник) мјесечно
доставља Градској управи захтјев за исплату
накнаде за обављене прегледе из члан 2. ове
одлуке, са потребном документацијом.
Накнада се исплаћује на терет буџета града
Зворник, економски код 412900, ''расходи
мртвозорства'' у Одјељењу за стамбено
комуналне послове и послове саобраћаја.
Члан 6.
Ова
одлука
доставиће
се
мјесним
канцеларијама на подручју града Зворник.
Члан 7.
Доношем ове одлуке престаје да важи
Одлука о именовању мртвозорника и висини
накнаде за мртвозорнике број 01-022-17/11 од
17.02. 2011. године (''Службени гласник
општине Зворник'', број 1/11).
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Зворник“.
Број: 01-022-62/2017
11. мај 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

15.мај 2017.

На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.
Статута
града
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
11.маја 2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 24. и 39. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, број: 97/16) и члана 11, 17. и 27.
Статута града Зворник – пречишћен текст
(Службени гласник града Зворник, број: 5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
11.маја 2017. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЈАЧАЊА
СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И
ИНКЛУЗИЈЕ У ГРАДУ ЗВОРНИК
Члан 1.
Усваја се Акциони план јачања система
социјалне заштите и инклузије у граду Зворник
за 2017-2018. годину са фокусом на повећање
могућности за запошљавање маргинализованих
група (у даљем тексту: Акциони план), који је
саставни дио ове Одлуке.
Члан 2.
Акциони план je креиран од стране Комисије
за социјалну заштиту и инклузију града Зворник
и Оперативног тима за социјалну заштиту и
инклузију
града
Зворник
у
оквиру
имплементације друге фазе Пројекта развоја и
сарадње у регији Бирач који уз финансијску
подршку Владе Краљевине Холандије спроводе
три УН агенције у БиХ: УНДП, УНИЦЕФ и
Међународна организација рада (ИЛО).
Члан 3.
Мониторинг имплементације активности
предвиђених
акционим
планом
вршиће
Комисија за јачање социјалне заштите и
инклузије
града
Зворник.
Комисија
ће
извјештаје о имплементацији активности и
оствареним
резултатима
подносити
градоначелнику
два
пута
годишње,
а
Скупштина града Зворник извјештавати једном
годишње.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику града
Зворник.
Број: 01-022-63/2017
11. мај 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

1. Усваја се Извјештај о пословању АД
„Водовод и Комуналије“ Зворник за
2016.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-53/2017
11. мај 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.
Статута
града
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
11.маја 2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ЈП „Зворник
стан“ АД Зворник за период 01.01.31.12.2016.године.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-54/2017
11. мај 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.
Статута
града
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
11.маја 2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја
се
Информација
о
стању
криминалитета, ЈРМ-а и безбједности
саобраћаја на подручју града Зворник за
период 01.01.-31.12.2016.године.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-55/2017
11. мај 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.
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На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.
Статута
града
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
11.маја 2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стипендирању
студената из буџета града Зворник у
школској 2016/2017.години.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-56/2017
11. мај 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.
Статута
града
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
11.маја 2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о стању безбједности
саобраћаја на подручју града Зворник за
2016.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-57/2017
11. мај 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

На основу члана 39. и 82.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 97/16) и члана 27. и 50.
Статута
града
Зворник-пречишћен
текст
(''Службени гласник града Зворник'', број:5/17),
Скупштина града Зворник на сједници одржаној
11.маја 2017.године, д о н и ј е л а ј е

15.мај 2017.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 97/16) и члана 51. Статута Града
Зворник-пречишћен текст („Службени гласник
Града Зворник број:5/17), Градоначелник
Града, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о кориштењу и одржавању моторних
возила
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником регулишу се послови,
начин и услови под којима се могу користити
моторна возила, као и права, обавезе и
поступања возача и осталих запослених који
управљају службеним моторним возилима која
су у власништву градске управе Града Зворник,
као и начин њиховог одржавања.
Члан 2.
Као моторна возила,
у смислу овог
Правилника, сматрају се :
- путничка возила (путнички аутомобили,
комбинована возила, комби возила),
Овај Правилник се не односи на употребу
специјалних возила која се користе у Служби
професионалне ватрогасне јединице.
Члан 3.
Моторним возилима из претходног члана
управљају и рукују квалификовани возачи, а по
потреби и возачи аматери, под условима који
су прописани законом, другим актима и овим
Правилником.
II – УПОТРЕБА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Члан 4.
За обављање службених послова користе се
службени
аутомобили,
у
слиједећим
случајевима :
- за
обављање
службених
послова
Градоначелника и функционера које бира
Скупштина Града;
- за
обављање
службених
послова
запослених у Градској управи Града

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању и
заштити животне средине на подручју
града Зворник.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном
гласнику града Зворник''.
Број: 01-022-58/2017
11. мај 2017. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић с.р.

Осим за обављање послова из претходног
става моторна возила могу се користити за:
- превоз новца и других вредносних
папира и докумената,
- ради пружања здравствене услуге као и у
случају смрти чланова уже породице
запослених у Градској управи (брачни
друг, дјеца, родитељи), уз писани захтјев,
- уклањања последица више силе,
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по потреби, према расположивом стању
возног парка, моторна возила се уз
одобрење Градоначелника могу уступити
на кориштење лицима која нису
запослена у Градској управи Града
Зворник у сврху обезбјеђивања њиховог
присуства
на
догађајима
и
манифестацијама од значаја за Град.

Члан 5.
Службена моторна возила се користе на
подручју Босне и Херцеговине. За службено
путовање ван граница Босне и Херцеговине
одобрење даје Градоначелник.
Члан 6.
Кориштење моторних возила врши се на
основу путног налога којег издаје Руководилац
возног парка или лице које га замјењује.
По истеку важења путног налога корисник
моторног возила је обавезан исти доставити
руководиоцу возног парка.
Путни налог се издаје на прописаном образцу
који је означен редним бројевима, а који мора
да садржи назив Града Зворник, име и презиме
возача, релацију, потпис овлаштеног лица за
издавање путног налога, марку и тип
аутомобила, број сједишта, регистарски број
возила, потпис овлаштеног лица одговорног за
техничку исправност возила и лица које прима
возило на управљање, евиденцију о кретању
возила, пређене километре, те евиденција o
утрошку горива и мазива.
Члан 7.
Путни налог се издаје за текући мјесец и за
свако службено возило појединачно, исти
попуњава возач у складу са стварним стањем
(остварена километража, потрошња горива и
мазива и сл.), одговара за истинитост и
тачност тих података у складу са прописима и
својеручном потписом овјерава исте.
Лице које је управљало службеним моторним
возилом раздужује попуњени путни налог и
пратећу документацију руководиоцу возног
парка, који врши увид и контролу попуњеног
налога и уз пропратни акт доставља
Одјељењу за финасије.
Члан 8.
У хитним случајевима, моторна возила се могу
употребити и без налога овлаштеног лица, али
је корисник возила дужан одмах, по
обављеном послу, прибавити путни налог за
вожњу од овлаштеног лица.
Моторно возило се може по правилу користи
само у сврху и на релацији наведеној у путном
налогу.

15.мај 2017.

У случају неоправдане употребе возила
корисник је дужан надокнадити створене
трошкове изазване неоправданом употребом
возила, а против њега ће бити покренут
поступак
за
утврђивање
дисциплинске
одговорности.
Члан 9.
Путни налог се неће издати возачу коме је
надлежни државни орган забранио управљање
моторним возилом или коме је одузета возачка
дозвола за вријеме трајања те забране као и
лицу које је под утицајем алкохола или опојних
средстава, као и лицу које очигледно није у
стању да вози због умора, болести или
психофизичког стања.
Ако је возачу из било ког разлога одузета
возачка дозвола, дужан је да то пријави
Руководиоцу возног парка.
Околности и чињенице из претходног става
утврђује лице овлаштено за издавање путног
налога.
Члан 10.
Путни налог за моторно возило се пише у два
примјерка од којих један (копија) остаје у књизи
налога. Подаци уписани у путни налог не могу
се преправљати.
Члан 11.
Лице које управља моторним возилом дужно је
у току кориштења возила да:
- са истим поступа са пажњом доброг
домаћина и да уредно и савјесно рукује
при употреби истог,
- прилоком
преузимања
службеног
моторног возила, утврди да ли је возило
снабдјевено обавезном опремом, утврди
стање горива, моторног уља, течности у
хладњаку и притисак у гумама и
потписом на налогу потврди да је возило
примио у исправном стању без видљивих
недостатака,
- ако дође до употребе опреме из
претходне алинеје, приликом враћања
возила упозна Руководиоца возног парка,
шта је од садржаја опреме утрошено и
зашто, како би се утрошена опрема
могла благовремено надокнадити,
- уколико
се
евентуално
примјете
неправилности
и
недостатци
на
преузетом службеном возилу, да прије
његове даље употребе о уоченим
неправилностима
и
недостатцима
обавјести руководилац возног парка,
- у току употребе возила води рачуна о
техничкој исправности возила и чистоћи
унутрашњости возила, те да уочене
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недостатке по могућности сам отклони, а
ако је недостатак такве природе да га не
може отклонити, а возило може довести
до гараже Градске управе без већих
оштећења, укаже Руководиоцу возног
парка на недостатке и исте упише у
путни налог. Ако је недостатак такве
природе да даље кориштење возила није
могуће, возач је дужан да о томе
обавјести Руководиоца возног парка и
затражи упутства за даље поступање,
након
завршене
вожње,
односно
употребе истог, унесе потребне податке
у путни налог: датум, релација, вријеме
поласка и доласка, стање бројила и број
пређених километара,
по обављеном службеном путу или након
кориштења и управљања службеним
моторним возилом у писаној форми
укаже на сва запажања о техничкој
неисправности возила, ради њиховог
уклањања и одржавања истих у
исправним стању.

Члан 12.
Возач може одбити управљање возилом које је
техничке неисправно или ако није снабдјевено
обавезном опремом која је предвиђена
законским прописима.
Члан 13.
У случају саобраћајног удеса лице које је
управљало моторним возилом дужно је
сачекати на лицу мјеста органе МУП-а,(осим
ако је напуштање неопходно због пружања
љекарске помоћи) и прибавити податке о
регистарском броју возила, код кога је
осигурано, име и презиме возача које је
управљао возилом са којим је дошло до
саобраћајног удеса, мјесто и вријеме удеса, те
дати изјаву одмах по повратку у зграду Градске
управе начелнику Службе за заједничке
послове и управљање људским ресурсима.
Сва оштећења из претходног става, возач је
дужан уписати у путни налог, у рубрику
примједбе.
Члан 14.
Руководилац возног парка, који се стара о
техничкој исправности возила је дужан водити
бригу о благовременом прибављању записника
односно службене забиљешке о саобраћајном
удесу који сачињавају надлежни органи као и
бригу о благовременом подношењу пријава
надлежном
осигуравајућем
друштву,
за
надокнаду штете причињене на возилу.
Лице које проузрокује штету на моторном
возилу својом кривицом дужно је штету
надокнадити.

15.мај 2017.

Члан 15.
Возач је дужан да се при управљању и
кориштењу возила придржава, поред одредаба
овог Правилника, Закона о безбједности
саобраћаја и других законских прописа у
области друмског саобраћаја.
Члан 16.
За причињену материјалну штету одговоран је
запослени који је управљао службеним
возилом, ако се у поступку испитивања
материјалне одговорности утврди да је исту
проузроковао својом кривицом. Уколико се
кривица докаже, запослени је дужан да
надокнади штету Градској управи у складу са
прописима.
Члан 17.
У случају незгоде или настанка прекршаја или
кривичног дјела које је изазвао запослени
кориштењем службеног моторног возила, исти
лично одговара у складу са важећим
прописима о безбједности саобраћаја на
путевима БиХ или другим прописима из ове
области.
Члан 18.
Одговорност из претходног члана не искључује
грађанску одговорност запосленог према
другим лицима, а у складу са позитивним
прописима који регулишу област осигурања од
одговорности за моторна возила и Закона о
облигационим
односима
у
земљи
и
иностранству.
Члан 19.
Професионални возач моторног возила дужан
је да се подвргне редовном и контролном
здравственом прегледу, у роковима који су
утврђени прописима.
Евиденцију о прегледима води Руководилац
возног парка у Служби за заједничке послове и
управљање људским ресурсима.
Члан 20.
Управљање моторним возилом одређује
руководилац возног парка који одређује лице
на радни задатак ради чијег је извршења
потребно користити возило.
Члан 21.
Приликом утврђивања потребе за кориштењем
моторног возила, врсте возила, да ли ће
возилом управљати професионални возач или
возач аматер, те лице које ће управљати
возилом, овлаштено лице је дужно водити
рачуна о економичности, хитности посла,
дужини релације, те обучености и умјешности
за управљањем одређеном врстом возила.

9

БРОЈ 8

Службени гласник Града Зворник

Члан 22.
Ако је вожња завршена послије радног
времена, возач је дужан возило паркирати на
предвиђеном мјесту, а кључеве предати
раднику шалтера за контролу и евиденцију
уласка и изласка странака и запослених.
III-ТРЕБОВАЊЕ И ДОДЈЕЛА ВОЗИЛА
Члан 23.
Требовање моторног возила дужан је
благовремено најавити начелник одјељења
или службе, а
најкасније
24 сата прије
коришћења. Требовање возила се врши
писаним захтјевом који мора да садржи: датум
и вријеме за који се требује возило, назив
одјељења –одсјека-службе које требују возило,
период у којем ће се требовано возило
користити, релацију, сврху кориштења возила,
име и презиме лица које ће управљати
возилом, потпис начелника одјељења или
службе који требује возило.
Возило додјељује начелник Службе за заједничке послове и управљање људским ресурсима или у случају његовог одсуства, руководилац возног парка и заједничких послова.
Члан 24.
Ако због недостатка возила, возача, горива или
због других разлога нема могућности да се
удовољи свим захтјевима, приоритет у
кориштењу службеног возила имају изабрана
и именована лица у органима града Зворник, а
након тога запослени, по редослиједу значаја
послова за које се употреба возила захтјева,
односно по реду пријема захтјева.
Начелник Службе за заједничке послове и
управљање људским ресурсима, односно лице
које он овласти, дужно је одмах обавијестити
појединца чијем захтјеву се не може
удовољити.
Члан 25.
Уколико више корисника истог дана имају
потребу да користе службено возило на истој
релацији, Руководилац возног парка и
заједничких послова, у циљу рационалног
кориштења службеног возила, ставља на
располагање тим корисницима једно службено
возило, с тим да корисници час поласка и
повратка утврђују у договору.
Члан 26.
На основу пристиглих захтјева и према
приоритетима, начелник Службе за заједничке
послове и управљање људским ресурсима или
руководилац возног парка прво додјељују
возила са возачима, а уколико нема слободних
возача, додјељује се возило на кориштење
запосленим који ће користити службено
моторно возило.

15.мај 2017.

Члан 27.
Приликом утврђивања потребе за коришћењем
моторног возила, врсте возила, да ли ће
возилом управљати професионални возач или
возач аматер, те лице које ће управљати
возилом, овлаштено лице је дужно водити
рачуна о економичности, хитности посла,
дужини релације, те обучености и умјешности
за управљањем одређеном врстом возила.
Члан 28.
Када се додјеле сва слободна возила, корисник
се упућује да користи средства јавног превоза,
уколико постоји директна линија јавног превоза
између Зворника и одредишта уз рефундацију
средстава за трошкове превоза.
Уколико нема директне линије или ако постоји
линија јавног превоза а на пут иду три или
четири лица, одобрава се употреба једном
лицу сопственог аутомобила за обављање
службеног пута.
Приједлог за кориштење јавног превоза и
властитог
возила
даје
руководилац
организационе јединице.
Рјешење о одобрењу употребе сопственог
аутомобила за обављање службеног пута
доноси Градоначелник.
Накнада за кориштење приватног аутомобила
у службене сврхе одредиће се у складу са
Уредбом о накнадама за службена путовања у
земљи и иностранству за запослене у јавном
сектору Републике Српске.
Члан 29.
Контролу кориштења моторних возила дужни
су вршити:
- Начелник Службе за заједничке послове
и управљање људским ресурсима,
- Руководилац возног парка и заједничких
послова.
- Руководилац организационе јединице
чији радници користе возило
О уоченим неправилностима, лица из
претходног става су дужна предузети мјере за
отклањање истих, о чему треба извјестити
Грaдоначелника.
IV – ГАРАЖИРАЊЕ ВОЗИЛА
Члан 30.
Возила се по правилу, могу користити за
обављање послова у току радног времена, а
изузетно и послије радног времена у циљу
окончања започетих послова и радних
задатака или у ситуацијама у којима возачи и
запослени користе и управљају службеним
возилима, због утврђене потребе за вожњом
запослених у Градској управи на службени пут.
Након службене употребе, возила се морају
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паркирати на паркинг простор Градске управе и
кључеве возила предати портиру.
Забрањена је употреба моторних возила у
приватне сврхе, као и кориштење возила за
одлазак и долазак
са посла. Свака
злоупотреба кориштења возила сматраће се
тежом повредом службене дужности.
Члан 31.
За вријеме док се возила налазе у дворишту
или гаражи Градске управе, за чување возила
одговоран је портир. У периоду кориштења
возила, од момента преузимања до момента
предаје возила, одговоран је возач који је
користио возило.
V– ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКА МОТОРНИХ
ВОЗИЛА
Члан 32.
Под
одржавањем
моторних
возила
подразумијева
се:
контрола
техничке
исправности возила, вршење мањих поправки,
замјена уља, течности у хладњаку и сл., као и
брига о техничком прегледу и регистрацији
возила и вођење евиденције о одржавању
возила.
Одржавање
моторних
возила
врше
Руководилац возног парка и заједничких
послова и професионални возачи.
Члан 33.
Контролу техничке исправности возила и мање
оправке организује Руководилац возног парка и
заједничких послова уз помоћ возача,
придржавајући се техничких норми и упутстава.
Поред
послова
из
претходног
става,
Руководилац возног парка и заједничких
послова је дужан бринути се и водити
евиденцију о благовременој регистрацији
возила, те водити евиденцију о одржавању и
оправкама возила.
Руководилац возног парка и заједничких
послова је дужан, поред прегледа општетехничког
стања
возила,
обавезно
контролисти:
- механизам за управљање,
- механизам за заустављање (кочење),
- стање предњег трапа,
- стање гума на точковима,
- уље у мотору, мјењачу, диференцијалу
квачилу,
- свјетлосне и друге уређаје,
- стање система за хлађење мотора.
Поред наведеног, дужан је водити евиденцију о
извршеним
поправкама,
замијењеним
дијеловима, мазиву и другим важнијим
радовима.

15.мај 2017.

Члан 34.
Ако возач односно корисник возила посумња у
техничку исправност возила, дужан је о томе
обавијести Руководиоца возног парка и
заједничких послова и тражити упутства за
даљи поступак.
Члан 35.
Свако возило одмах по завршеној вожњи мора,
поред осталог, бити снабдјевено довољном
количином горива да би се, по указаној
потреби, могло употребити за наредну вожњу.
Бригу о овоме дужни су водити возачи који
завршавају вожњу.
Члан 36.
Веће поправке које не може обавити
Руководилац возног парка и заједничких
послова и возачи врше се у стручним
сервисима.
Потребу оправке из претходног става утврђује
Руководилац возног парка, а сагласност да се
оправка изврши даје Градоначелник или
начелник Службе за заједничке послове и
управљање људским ресурсима.
Члан 37.
Службена моторна возила морају увијек бити
регистрована, осигурана и
у технички
исправном стању.
Технички преглед исправности возила врши се
једном годишње при регистрацији, а по
потреби и чешће, у овлаштеном сервису за
технички преглед моторних возила. У случају
да се прије истека регистрације уоче
недостатци у техничкој исправности возила,
возач и запослени који управљају службеним
возилом дужан је без одлагања пријавити
уочено Руководиоцу возног парка и заједничких
послова, како би се благовремено извршиле
услуге сервисирања и поправке возила.
Регистрација службених моторних возила
градске управе врши се према важећим
прописима о регистрацији возила. Јединствену
евиденцију регистрације службених возила
градске управе води Служба за заједничке
послове и управљање људским ресурсима.
Евиденција садржи податке о врсти и типу
возила, броју шасије и мотора, датуму прве
регистрације, регистарском броју возила,
извршеним сервисима и потрошњи горива.
Службена возила до 5 година старости ће се
одржавати (сервисирати, поправљати) у
овлаштеним сервисима, а возила старија од 5
година у сервисима који не морају имати
овлаштење произвођача за сервис и исти ће
бити одабрани у поступку јавних набавки
према
важећим
прописима.
Одлуку
о
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покретању поступка јавне набавке за избор
даваоца услуга сервисирања и поправке
возила доноси Градоначелник на писани
захтјев начелника службе за заједничке
послове и управљање људским ресурсима.
VI – НОРМАТИВ ПРОСЈЕЧНЕ ПОТРОШЊЕ
ГОРИВА
Члан 38.
За сваку куповину горива, без обзира на начин
плаћања (готовином или преко текућег
рачуна), добија се оргинални рачун у којем
пише врста горива и цена по литру. На сваком
рачуну за купљено гориво купац горива (возач)
својим потписом овјерава да је он преузео
гориво и наводи регистарски број возила. Такав

15.мај 2017.

рачун овјерава начелник Службе за заједничке
послове и управљање људским ресурсума и
доставља рачуноводству на књижење.
Члан 39.
Руководилац возног парка и заједничких
послова дужан је да врши контролу намјенског
кориштења возила, на крају мјесеца да изврши
контролу путног возила (евиденција кретања,
пређени километри и точење горива),
саставља мјесечни збирни извјештај и исте
доставља начелнику Службе за заједничке
послове и управљање људским ресурсима
ради даље обраде и праћења.

Преглед потрошње горива по возилима
Р.б

Марка и тип
возила

Регистарска
ознака

Снага
(КW)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Шкода 2.0
Пасат 2.0
Пасат 1.9
Шкода Фабија 1.2
Шкода Фабија 1.2
Шкода Фабија 1.2
Шкода Фабија 1.9
Шкода Фабија 1.2
Шкода Фабија 1.2
Лада Нива 4x4
Нисан 4x4
Голф 1.6

Ј49-Е-640
А73-О-220
102-М-323
А98-М-276
А98-М-277
Ј06-М-069
558-Ј-611
379-М-397
379-М-396
870-Ј-934
391-Т-897
869-Т-938

110
103
74
44
44
44
44
44
44
58
85
40

VII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје
да важи Правилник о кориштењу и одржавању
моторних
возила
број:02-020-4/06
од
08.05.2006. године и Правилник о измјени и
допуни Правилника о одржавању моторних
возила број:02.020-18/11 од 08.12.2011. године.
Члан 41.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
Града Зворник.
Број: 02-014-2/2017
27. aприл 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), чланa 90. Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број:
39/14), члана 8. Правилника о поступку

Норматив

Пређено
Услови
Година
потрошње
производње
(км) експлоатације
2016
2011
2003
2010
2010
2009
2007
2007
2007
2003
1999
1986

99347
392753
608100
190151
255067
5918
443770
262770
229656
81296
211799
444850

Комбиновано
Комбиновано
Комбиновано
Комбиновано
Комбиновано
Локо
Комбиновано
Локо
Локо
Комбиновано
Локо
Локо

(л /100 км)
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
7
6.5
7
7
12
12
6.5

директног споразума („Службени гласник БиХ“,
број 90/14) и члана 51. Статута града Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник града
Зворник“, број 5/17), градоначелник , д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о поступку директног споразума
Члан 1.
(Примјена Правилника)
Овај Правилник детаљније разрађује примјену
члана 90. Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) у даљем
тексту Закон,
и усклађује поступак јавне
набавке роба, услуга и радова путем директног
споразума који се проводе за потребе Града
Зворник са Правилником о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“, број
90/14).
Члан 2.
Правилник се примјењује у случајевима када
се Град Зворник појављује као уговорни орган,
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када су у питању јавне набавке које се
финансирају из буџета Града Зворник или када
Град Зворник спроводи поступак јавне набавке
за потребе других органа.
Члан 3.
(Услови за примјену директног споразума)
Поступак директног споразума може се
провести када је процијењена вриједност
истоврсних роба, услуга или радова на
годишњем нивоу једнака или мања од 6.000,00
КМ без ПДВ-а.
Уговорном органу није дозвољено дијељење
предмета набавке с намјером избјегавања
примјене одговарајућег поступка дефинисаног
Законом, тако да се за исти предмет набавке у
току једне године не може потрошити више од
6.000,00 КМ без ПДВ-а путем овог поступка.
Истим предметом набавке сматра се набавка
роба, услуга или радова који имају исту
бројчану ознаку у Јединственом рјечнику јавних
набавки.
Члан 4.
Поступак директног споразума започиње
Одјељење или Служба за коју се врши набавка
(у даљем тексту Покретач поступка), ако је
таква набавка предвиђена планом набавки или
када уговорни орган донесе посебну одлуку о
покретању директног споразума у складу са
чланом 17. став (1) Закона. Поступак се може
покренути посебном одлуком само у изузетним
случајевима када се из објективних разлога
набавка није могла предвидјети планом. У
посебној одлуци мора се навести образложење
за доношење такве одлуке, односно разлог
зашта набавка није предвиђена планом.
Члан 5.
(Начела додјеле директног споразума)
Поступак директног споразума се проводи на
начин да се осигура поштовање начела из
члана 3. Закона. Уговорни орган не може
провести поступак директног споразума само
да би дискриминисао или фаворизовао било
којег добављача у односу на друге.
Члан 6.
(Почетак поступка)
Процјењивање вриједности јавне набавке која
се додјељује директним споразумом врши се у
складу са чланом 15. Закона.
Процијењена вриједност мора бити важећа у
тренутку када Покретач поступка затражи
приједлог цијене или понуду од једног или
више привредних субјеката.

15.мај 2017.

Поступак директног споразума започиње
доношењем одлуке у писаном облику која у
складу са чланом 18. став (1) Закона садржи:
• законски основ за спровођење поступка
јавне набавке,
• назив Одјељења или Службе за које се
врши набавка,
• предмет јавне набавке,
• процијењену вриједност јавне набавке,
• податке о начину финансирања и
• врсту поступка јавне набавке.
Члан 7.
(Провођење поступка)
Покретач поступка испитује тржиште те тражи
писани приједлог цијене, предрачун или понуду
од једног или више привредних субјеката који
обављају дјелатност која је предмет јавне
набавке.
Након што прими приједлог цијене или понуду
од једног или више понуђача, а прије
закључивања директног споразума, Покретач
поступка:
• преговара са понуђачем/понуђачима о
цијени и/или
• прихвата приједлог цијене или понуду
једног понуђача и/или
• проводи
другу
врсту
поступка
дефинисану Законом.
Члан 8.
(Избор понуђача)
Код избора понуде на основу које ће бити
додијељен уговор, Покретач поступка треба
узети у обзир факторе као што су цијена,
количина, квалитет, технички опис, естетске и
функционалне захтјеве, карактеристике које се
односе на околности, вријеме и период
испоруке и слично.
Покретач поступка бира понуђача на начин који
гарантује најбољу размјену вриједности за
новац. Када води преговоре који се односе на
приједлог цијене или понуду, Покретач
поступка дјелује у складу са добром
комерцијалном праксом.
Када тражи приједлог цијене или понуду,
Покретач поступка даје понуђачима одређени
рок да припреме приједлог цијене или понуду,
узимајући у обзир комплексност набавке.
Члан 9.
(Закључивање директног споразума)
Директни споразум се сматра закљученим:
1. Код набавки чија вриједност износи до
1.000,00 КМ без ПДВ-а, прилагањем
рачуна
или
друге
одговарајуће
документације;
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2. Код набавки чија вриједност је виша од
1.000,00 КМ без ПДВ-а, уговорни орган
је дужан закључити уговор.
Изузетно од претходног става уговорни орган
може
провести
поступак
директним
споразумом у вриједности до 6.000,00 КМ без
ПДВ-а на годишњем нивоу уколико се ради о
набавци за коју се не може предвидјети обим и
количина и чија се испорука врши сукцесивно у
току године. Градоначелник на приједлог
Покретача
поступка
доноси
Одлуку
о
покретању поступка и расписује позив за
достављање понуда, с тим што се рачун
добављача и/или наруџбеница уговорног
органа сматра закљученим уговором.
Члан 10.
(Поступак закључења уговора)
Након избора понуђача за додјелу уговора о
директном споразуму, Покретач поступка
доставља Одјељењу за финансије, Одлуку о
покретању поступка јавне набавке, Захтјев за
набавку роба, услуга или радова, понуду
изабраног понуђача и доказ о испитивању и
поређењу цијена, уколико је тражен приједлог
цијене или понуда од једног или више
привредних субјеката.
По пријему документације из става 1. овог
члана, Одјељење за финансије врши провјеру
расположивих средстава за предметну набавку
и израђује наруџбеницу коју доставља:
1. Покретачу поступка, ако је у питању
набавка из члана 8. став 1, тачка 1.
овог Правилника. Покретач поступка
доставља
наруџбеницу
изабраном
добављачу и одређује лице које ће
пратити рок, квалитет и динамику
извршења обавеза које су предмет
набавке директним споразумом,
2. Служби за јавне набавке, ако је у
питању набавка из члана 8. став 1,
тачка 2. овог Правилника, заједно са
документацијом из става 1, овог члана.
Служба за јавне набавке врши
припрему и израду уговора и доставља
на потпис градоначелнику, заједно са
нацртом рјешења о надзору уколико се
за предметну набавку именује надзор.
Рјешење о именовању надзорног
органа израђује Служба, на приједлог
организационе јединице за коју се врши
набавка, а потписује градоначелник.
Уколико Покретач поступка не достави
приједлог вршиоца надзора, дужан је
формално одредити лице које прати
рок, квалитет и динамику извршења
уговорених обавеза.

15.мај 2017.

Ако добављач коме је достављен уговор о
директном споразуму на потпис одбије или из
неког другог разлога не потпише уговор у року
од 10 дана од достављања уговора на потпис,
уговорни орган ће обуставити поступак додјеле
уговора са тим добављачем и започети нови
поступак.
У случају поступка набавке из став 2. тачка 2
овог члана понуђачу се не доставља
наруџбеница, него уговор о директном
споразуму.
Члан 11.
Након реализације уговора, Покретач поступка
је дужан да, преко вршиоца надзора или лица
задуженог да прати рок, квалитет и динамику
извршења уговорених обавеза, обезбједи
достављање Извјештаја о реализацији уговора
у Службу за јавне набавке, како би исти био
уложен у одговарајући спис предмета.
Члан 12.
(Извјештај о поступку јавне набвке)
Уговорни орган обавезан је да Агенцији за јавне набавке БиХ доставља извјештаје о закљученим директним споразумима у складу са чланом 75. Закона и чланом 9. Упутства о условима и начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у информационом систему „Е-НАБАВКЕ“
(Службени гласник БиХ“, број 90/14 и 53/15).
Служба за јавне набавке је задужена за
припрему и доставу извјештаја Агенцији за
јавне набавке, на начин и према обрасцима
утврђеним од стране Агенције у року од 30
дана након датума окончања поступка набавке.
Покретачи поступка су обавезни да након
закључења директног споразума из члана 8.
став 1, тачка 1, овог Правилника, доставе у
Службу
за јавне набавке извјештај о
закљученом директном споразуму најкасније
10 дана након закључења споразума.
Члан 13.
Градоначелник је дужан да Служби за јавне
набавке, преко Службе за заједничке послове и
управљање људским ресурсима, обезбиједи
минимум техничких услова потребних за
кориштење система „Е-НАБАВКЕ“ и то:
• непрекидан приступ интернету и
• интернет претраживач.
Члан 14.
(Прелазне и завршне одредбе)
Даном почетка примјене овог Правилника
престаје да важи Правилник о поступку
директног споразума, број: 02-020-8/14 од
18.12.2014.
године
(„Службени
гласник
општине Зворник“, број 16/14).
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Члан 15.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу осам дана од
дана објаве у „Службеном гласнику града
Зворник“,
а
примјењује
се
од
дана
потписивања од стране градоначелника.
Број: 02-020-2/2017
19. aприл 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи РС („Службани гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 9. став (1)
Правилника о успостављању и раду комисије
за набавке („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 103/14) и
члана 51.
Статута града Зворник - пречишћен текст
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17),
градоначелник, доноси:
ПРАВИЛНИК
о начину формирања, гласања и
одлучивања
комисије за јавне набавке
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују питања
везана за успостављање и рад комисије за
јавне набавке (у даљем тексту: комисија)
приликом
спровођења
поступака
јавних
набавки за потребе Градске управе Зворник.
НАЧИН ИМЕНОВАЊА КОМИСИЈЕ
Члан 2.
Градоначелник ће у складу са овим
Правилником донијети посебну одлуку о именовању кандидата за чланове комисије из реда
запослених, водећи рачуна да већина кандидата познаје прописе о јавним набавкама, да у
раду комисије учествују стручна лица правне,
економске и техничке струке, те о равномјерној
заступљености полова.
Између чланова именованих одлуком из ставa
1. овог члана, градоначелник ће за сваку
набавку посебним рјешењем именовати
комисију од најмање три члана, односно у
случају набавке чија процијењена вриједност
представља вриједносни разред из члана 14.
став (2) и (3) Закона о јавним набавкама БиХ,
именовати комисију од пет чланова и то
водећи рачуна да:
• број чланова комисије буде непаран,
• најмање један члан комисије посједује
посебну стручност у области предмета
јавне набавке,
• равноправност полова буде испоштована

15.мај 2017.

Истим рјешењем се именују и замјенски
чланови комисије, за чије именовање важе
исти услови из претходног става, a који се
ангажују у случају изостанка са сједнице
комисије једног или више именованих чланова
комисије за предметну набавку.
Градоначелник именује и секретара комисије
без права гласа, који врши административне
послове за комисију, припрема записник са
састанка комисије и извјештај о раду комисије,
води документацију и врши друге послове које
захтјева предсједавајући комисије.
Уколико
предмет
набавке
захтијева
специфично техничко или специјализовано
знање које није доступно унутар уговорног
органа, уговорни орган може на своју или на
иницијативу комисије позвати стручњаке из
предметне области. Стручњаци ангажовани на
овај начин немају право гласа.
Уговорни орган између чланова комисије
именује
предсједавајућег
комисије,
који
координира рад комисије и одређује конкретна
задужења у погледу административних и
техничких послова за рад комисије.
Члан 3.
Рјешењем о именовању комисије утврђују се
послови које комисија треба обавити, а
најмање следеће:
• преузимање и јавно отварање понуда,
• прегледање, оцјену и упоређивање
понуда,
• коресподенцију са понуђачима,
• сачињавање записника о прегледу и
оцјени понуда,
• сачињавање извјештаја о поступку јавне
набавке,
• давање препоруке уговорном органу за
доношење одлуке о избору или одлуке о
поништењу поступка набавке,
• пружање сваке врсте помоћи службенику
за јавне набавке за потребе припреме
одговора по правним лијековима.
ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 4.
У комисију на могу бити именоване одговорне
особе које на било који начин доносе одлуке
везане за поступак набавке или исте
одобравају.
Приликом именовања комисије мора се водити
рачуна да се у комисију не именују лица која
могу бити у директном или индиректном сукобу
интереса који је у вези са конкретним поступком јавне набавке. Обавеза је сваког члана
комисије да током цијелог поступка набавке
пријави постојање могућег сукоба интереса
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уговорном органу ради искључења из даљег
рада комисије и именовања замјенског члана.
Прије почетка рада сваки члан комисије,
секретар и стручњак ангажован ван уговорног
органа, потписују изјаву о непристрасности и
повјерљивости,
те
непостојању
сукоба
интереса. Такође у изјави мора бити наведено
да у последњих пет година надлежни суд није
донио пресуду којом је утврђено да је то лице
починило кривично дијело које садржи
елементе корупције, прања новца, примања
или давања мита, кривотворења, злоупотребе
положаја или овлашћења.
Предсједник/члан комисије је дужан да
обавијести секретара комисије о спријечености
да присуствују састанку најкасније у року од 24
сата од пријема рјешења о именовању.
Замјенски члан се обавјештава да треба да
присуствује састанку због непостојања кворума
за рад комисије, најкасније 24 сата прије
отварања понуда.
Уколико је секретар комисије спријечен да
присуствује
састанку
комисије,
послове
секретара ће овављати један од чланова
комисије на приједлог предсједавајућег.
РАД КОМИСИЈЕ ЗА НАБАВКЕ, НАЧИН
ГЛАСАЊА И ОДЛУЧИВАЊА
Члан 5.
Комисија дјелује од дана доношења рјешења о
њеном именовању до окончања свих послова
везаних за јавну набавку, које јој у писаној
форми повјери уговорни орган.
Начин рада комисије као и друга питања
значајна за рад исте, регулише се пословником
о раду комисије који доноси комисија за сваку
набавку посебно. Пословник о раду комисије
мора бити у складу са одредбама овог
Правилника.
Комисија ради у сједницама. Сједницу комисије
сазива секретар комисије најкасније три дана
прије истека рока за подношење понуда за предметну набавку, осим у случају провођења
преговарачког поступка без објаве обавјештења, када сједницу комисије сазива најкасније
24 сата прије истека рока за подношење
понуда.
Комисија врши јавно отварање понуда коме
могу да присуствују и представници понуђача,
те саставља записник о отварањау понуда у
форми и на обрасцу прописаном од стране
Агенције за јавне набавке.
Након извршеног јавног отварања комисија на
затвореној сједници врши преглед квалификационе документације, рачунску контролу, оцјену и вредновање понуда, те расправља о свим
питањима битним за избор најповољнијег
понуђача.

15.мај 2017.

Члан 6.
Када предсједавајући комисије утврди како је
расправа по одређеном питању завршена
позива чланове комисије на гласање. Гласање
чланова комисије је јавно и врши се
подизањем руке и јасним изјашњавањем „за“
или „против“. Ако о неком питању које је
предмет расправе има више приједлога, о
сваком се гласа одвојено. Одлука је усвојена
ако је за њу гласала проста већина чланова
комисије. У наведеној већини гласова мора
бити глас најмање једног од чланова комисије
који познају прописе о јавним набавкама, као и
глас најмање једног од чланова комисије који
посједују посебну стручност у области
предмета јавне набавке. На основу резултата
гласања предсједавајући комисије констатује
да је одлука, о којој се гласало, усвојена или
одбијена.
Сваки члан комисије, који се не слаже са
донесеном одлуком има право на издвојено
мишљење које сам формулише и које се
обавезно уноси у записник, односно у извјештај
о поступку јавне набавке. Записник потписују
сви чланови комисије који су учествовали у
раду и који су присутни, као и секретар
комисије.
Члан 7.
Комисија након окончаног поступка даје
градоначелнику
препоруку,
заједно
са
записником о раду и разлозима давања такве
препоруке, те даје приједлог одговарајуће
одлуке. Градоначелник може прихавтити
препоруку комисије или је одбити. У случају да
градоначелник
не
прихвати
препоруке
комисије, дужан је дати писано образложење
своје одлуке. Коначну одлуку о додјели уговора
доноси градоначелник, који сноси одговорност
за јавну набавку.
Члан 8.
Предсједавајући комисије за набавку ће након
окончања поступка набавке све документе који
су били потребни комисији за доношење
Одлуке о резултатима поступка набавке, од
одлуке о покретању поступка набавке до
обавјештења о додјели уговора, уредно
доставити у Службу за јавне набавке ради
архивирања предмета у складу с општим
актима који уређују питање канцеларијског и
архивског пословања.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Саставни дио овог Правилника је Пословник о
раду комисије за јавне набавке и Изјава о
непристрасности.
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Члан 10.
Градоначелник ће у року од 15 дана од
доношења овог Правилника донијети Одлуку о
именовању кандидата за чланове комисије за
јавне набавке у складу са овим Правилником.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику града Зворник“. Измјене и допуне овог
Правилника ће се вршити на исти начин на који
је донијет Правилник.
Број: 02-020-1/2017
19. aприл 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

АНЕКС 1
На основу члана 9. став (2) Правилника о
успостављању и раду комисије за набавке
(„Службени гласник БиХ“, број 103/14) и члана
5. став 2. и члана 9. Правилника о о начину
формирања, гласања и одлучивања комисије
за јавне набавке, број __________ од
__________ , комисија за набавку ___________
(навести назив набавке), која је именована
рјешењем градоначелника Града Зворник, број
________ од ____________ године, доноси:
ПОСЛОВНИК
о раду Комисије
Члан 1.
Овим пословником уређује се начин рада
комисије за набавку ____________ (навести
назив набавке), као и друга питања од значаја
за рад исте.
Члан 2.
Послови Комисије за набавку, утврђени
рјешењем о именовању број __________ од
____________ године, укључују:
•
•
•
•
•
•
•

преузимање и јавно отварање понуда,
прегледање, оцјену и упоређивање
понуда,
коресподенцију са понуђачима,
сачињавање записника о прегледу и
оцјени понуда,
сачињавање извјештаја о поступку
јавне набавке,
давање препоруке уговорном органу за
доношење одлуке о избору или одлуке
о поништењу поступка набавке,
пружање
сваке
врсте
помоћи
службанику за јавне набавке за
потребе припреме одговора по правним
лијековима.

15.мај 2017.

Рок за извршење послова из става 1. овог
члана је _________(рок важења понуде).
Члан 3.
Предсједавајући
комисије
за
набавку
координира рад комисије и одређује конкретна
задужења у погледу административних и
техничких послова за рад комисије.
Секретар
Комисије
за
набавку
врши
административне
послове
за
комисију,
припрема записник са састанка комисије и
извјештај о раду комисије, води документацију
и врши друге послове које захтијева
предсједавајући комисије.
Прије почетка рада, сваки члан комисије за
набавку, као и секретар комисије за набавку,
потписује
изјаву
о
непристраности
и
повјерљивости,
те
непостојању
сукоба
интереса.
Члан 4.
Комисија за набавку ће дјеловати од дана
доношења рјешења о именовању до окончања
свих послова везаних за јавну набавку које јој у
писаној форми повјери уговорни орган.
Комисија за набавку ће припремати записнике
и друге акте у садржају и форми прописаној
законом, подзаконским актима и општим
актима уговорног органа.
Комисија за набавку ће, након окончаног
поступка,
доставити/дати
градоначелнику
препоруку одговарајуће одлуке у записнику о
прегледу и оцјени понуда, заједно с
извјештајем о раду и разлозима давања такве
препоруке.
У складу са
Правилником
о
начину
формирања, гласања и одлучивања комисије
за јавне набавке, комисија за набавку одлуке
доноси на састанцима, јавним гласањем и
већином гласова. У наведеној већини гласова
мора бити глас најмање једног од чланова
комисије који познају прописе о јавним
набавкама, као и глас најмање једног од
чланова комисије који посједују посебну
стручност у области предмета јавне набавке.
Одлуке комисије за набавку уносе се у
записник. У записнику се наводе разлози на
основу којих је комисија донијела одлуку, исти
се образлажу и у записник се уноси став сваког
члана комисије, с евентуалним издвојеним
мишљењем. Записник потписују сви чланови
комисије који су учествовали у раду и који су
присутни.
Члан 5.
Предсједавајући комисије за набавку ће након
окончања поступка набавке све документе који
су били потребни комисији за доношење
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Одлуке о резултатима поступка набавке, од
одлуке о покретању поступка набавке до
обавјештења о додјели уговора, уредно
доставити у Службу за јавне набавке ради
архивирања предмета у складу с општим
актима који уређују питање канцеларијског и
архивског пословања.
Овај пословник
доношења.

Члан 6.
ступа на

снагу

даном

Датум: _____________
Комисија за набавку:
________________, име и презиме, занимање,
статус (члан/замјеник), потпис ___________
________________, име и презиме, занимање,
статус (члан/замјеник), потпис ___________
________________, име и презиме, занимање,
статус (члан/замјеник), потпис ___________
________________, име и презиме, занимање,
статус (члан/замјеник), потпис ___________
________________, име и презиме, занимање,
статус (члан/замјеник), потпис ___________
_________________________________________
АНЕКС 2
ГРАД ЗВОРНИК
Комисија за отварање понуда
На основу члана 11. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ бр. 39/14),
члана 7. став (4) Правилника о успостављању
и раду комисије за набавке („Службани гласник
БиХ“, број 103/4), члана 4 став 3. и члана 9.
Правилника о начину формирања, гласања и
одлучивања комисије за јавне набавке
(„Службени гласник града Зворник“, број
_______), сачињена је
ИЗЈАВA
о непристрасности и повјерљивости
чланова комисије за отварање и
прихватање понуда,
те непостојања сукоба интереса
Ја доле потписан, ................................................,
стално настањен у ..............................., у Ул.
.........................., члан комисије за отварање и
прихватање понуда и провођење процедуре за
избор најповољнијег понуђача ______________
(навести поступак набавке) референца

15.мај 2017.

брoj:______________
(___________________
(навести предмет набавке)), формиране
Рјешењем градоначелника Града Зворник број:
__________ од дана, ____________ године,
изјављујем да ћу се придржавати начела
непристрасности и повјерљивости у раду
наведене комисије.
Овим изјављујем да сам независтан од свих
странака које учествују у овој процедури за
оцјењивање, односно да нисам у директном
или индиректном сукобу интереса који је у вези
са конкретним поступком јавне набавке, те да
након отварања понуда ниједну информацију
везану за испитивање, појашњење или оцјену
понуда нећу откривати ниједном учеснику у
поступку или трећем лицу прије него што се
одлука о резултатима поступка не саопшти
учесницима поступка.
Обавезујем се да ни на који начин нећу
неовлашћено присвајати, користити за своје
потребе нити прослиједити трећим лицима
податке,
рјешења
или
документацију
(информације, планове, цртеже, нацрте,
моделе, узорке, компјутерске програме и сл.)
који су ми стављени на располагање или до
којих сам дошао на било који начин у току
поступка јавне набавке.
Такође, изјављујем да нисам у последњих пет
година правоснажно осуђен за кривично дијело
које садржи елементе корупције, прања новца,
примања или давања мита, кривотворења,
злоупотребе положаја и овлашћења.
Датум, _________. године
Име и презиме
Статус
(члан/замјеник)
Потпис
На основу члана 59. и 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:41. И 51. ) Градоначелник
Града Зворник доноси:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање
заједничког пројекта
Члан 1.
Одобравају се новчана средства ''Зворничком
урбаном удружењу младих Зворник'' из
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Зворника у износу од 3.400.00 КМ, намјенски за
куповину грађевинског материјала и куповину
дијела опреме за завршетак изградње џудо
сале у склопу ТШЦ Каракај.
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 415200Капитални грантови (суфинансирање
заједничких
пројеката),
потрошачка
јединица 01190120 - Кабинет Градоначелника.
2. Средства уплатити на жиро рачун ЗУМА-а
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије Градске управе
Зворник.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 02-400-7/2017
23. jaнуар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 15. Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 94/15), члана 21.
Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивању књиговодственог стања
са стварник стањем („Службени гласник
Републике Српске“, број: 71/10), и члана 41. и
47.. Статута града Зворник („Службени гласник
града Зворник број: 2/16) Градоначелник,
доноси:
ОДЛУКУ
О КЊИЖЕЊУ РАЗЛИКА УТВРЂЕНИХ
ПОПИСОМ И СТАЊА У КЊИГОВОДСТВУ НА
ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ
Члан 1.
На основу извјештаја Централне пописне
комисије, Градоначелник налаже одјељењима
и службама да поступе у складу са овом
одлуком и да ускладе књиговодствено стање
са стварним стањем које је утврђено пописом,
и то:
1. Да се опрема која више није за употребу
и која се више не користи, чија је
набавна вриједност
21.824,42 КМ,

15.мај 2017.

исправка вриједности 21.149,58 КМ,
садашња
вриједност
619,84
КМ,
расходује и отпише на терет расходапреглед опреме за расходовање налази
се у прилогу.
2. Да се ситан инвентар који је оштећен и
није за употребу расходује према
прегледу који се налази у прилогу.
3. Служба за служба за развој локалне
самоуправе, заједничке послове и
управљање људским ресурсима да
отписана средства за која се утврди да
се могу продати, изврши процјену
тржишне вриједности и иста прода, а
остварени приход књижити као приход
периода у коме је остварен. Средства
која се не могу продати, уступити на
коришћење мјесним заједницама и
удружењима која искажу потребу за
истим.
4. Одјељење
за борачко инвалидску
заштиту да:
- да прати поступак који је покренут код
Јавног
правобранилаштва
за
утврђивање статуса два стана у улици
Симе Перића који су пренесени
Одлуком Владе Републике Српске на
град Зворник,
- да изврши провјеру ко користи
станове додијељене од стране града
и утврди да ли су законски корисници
5. Служба за развој локалне самоуправе,
заједничке
послове
и
управљање
људским ресурсима да покрене поступак
за
утврђивање
статуса
Пословног
простора који се налази у Каракају
(поред зграде бившег Алхоса) који је дат
на коришћење Мјесној заједници Каракај,
а који се налази у власништву Града
Зворник.
6. Грађевинске објекте за које је утврђено
да
књиговодствена
вриједност
не
одговара фер вриједности процијенити
од стране процјенитеља грађевинске
струке или стручне комисије и добијену
процјену књижити у пословним књигама.
7. Грађевински објекти које је комисија
евидентирала, а не воде се у пословним
књигама,
утврдити
власништво
и
извршити процјену фер вриједности и
добијену процјену књижити у пословне
књиге.
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8. Комисија
за
попис
имовине
да
грађевинске објекте који нису за
употребу (један објекат на Дивичу и један
објекат у Козлуку) утврди стање и
предложи мјере за поступање са истим.
9. Комисија за попис имовине у сарадњи са
надлежним одјељењем да инвестиције
које се воде на конту 014110 – објекти у
припреми, а које су започете прије 2016.
године преиспитају и утврди стање тих
објеката у смислу степена завршености,
ако су завршени да се изврши обрачун
амортизације
од
дана
почетка
кориштења и пренесу на одговарајућа
конта у употреби.
10. Од регионалне депоније смећа „Црни
врх“ тражити записник о техничком
пријему и употребну дозволу и објекат
пренијети
на
одговарајући
конто
употребе.
11. Стан једнособан површине 37,57 м2 (ИД
број: 5697) у згради на Фетији откупљен
од стране Ђокић (М) Жељка из Зворника
на основу уговора од 01.10.2015,
искњижити из пословних књига.
12. Служба за развој локалне самоуправе,
заједничке
послове
и
управљање
људским ресурсима да поступи у складу
са предлозима комисије, а у вези са
обиљежавањем,
распоређивањем
и
праћењем кретања опреме у згради
градске управе.
Члан 2.
Комисија за попис имовине да настави са
процјеном тржишне вриједности имовине која
се по катастарским књигама води као имовина
Града, како би се иста укњижила у пословне
књиге Града Зворник.
Члан 3.
Одлуку заједно са Извјештајем Комисије за
попис
и
пописним
листама
доставити
руководиоцу Одјељења за финансије.

15.мај 2017.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број :97/16) и члана 41. и 51. Статута
града Зворник-пречишћен текст ("Службени
гласник
града
Зворник"
број:
5/17,
Градоначелник Зворника, доноси:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање
заједничког пројекта
Члан 1.
Одобрава се исплата средства Зједници
етажних власника „Б-2“ у износу од 5.000,00 КМ
,намјенски за санацију крова и покривањем
лимом.
Члан 2.
Заједница етажних власник зграде „Б-2“ ће из
сопствених средстава финансирати преостали
дио трошкова у износу од 10.303,59 КМ .
Члан 3.
Заједница етажних власника зграде „Б-2“
преузима обавезу спровођења комплетне
процедуре јавне набавке, потписивања уговора
и надзора над извршеним радовима у складу
са важећим прописима, а након завршетка
радова Градској управи Зворник доставити
извјештај о утрошеним средствима.
Члан 4.
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се
са позиције 415200 - Капитални грантови
(суфинансирање
заједничких
пројеката),
потрошачка јединица 01190120 – Кабинет
Градоначелника.
Средства уплатити на жиро рачун Заједница
етажних власника зграде „Б-2“ .
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије Градске управе
Зворник.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Градске
управе Зворник”.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Зворник“

Број: 02-400-32/2017
07. aприл 2017. године
Зворник

Број: 02-022-118/2016
05. aприл 2017. године
Зворник

На основу члана 41. и 47. Статута града
Зворник
(''Службени
гласник
Републике
Српске'', број:2/16) и члана 4.Одлуке о
допунским правима породица погинулих и

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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војних
инвалида
23.05.2006.године),
Зворник доноси:

Службени гласник Града Зворник
број:01-022-66
од
Градоначелник
Града

ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање
заједничког пројекта
подршка набавке лијекова за породице
погинулих бораца и ратне војне инвалиде
Члан 1.
Одобравају се исплата средства у износу од
2.000,00 КМ намјенски за реализацију пројекта
''подршка набавке лијекова за ратне војне
инвалиде'' у чијој реализацији учествују Град
Зворник,
Градска
борачка
организација
Зворник, Градска организација породица
заробљених и погинулих бораца и несталих
лица и Градска организација ратних –војних
инвалида Зворник.
Члан 2.
Средства у износу од 2.000,00 КМ распоређују
се Градској организацији ратних –војних
инвалида.
Члан 3.
Удружење има обавезу:
1. Да се средства распоређују на основу
јасних и договорених правила и
2. Да извјештај о утрошку средстава
поднесу Одјељењу за за борачко –
инвалидску заштиту у припремљеној
форми са свим неопходним прилозима
Члан 4.
Средства из тачке 1. Ове Одлуке исплатиће се
са
позиције
416100-текуће
помоћи
за
инвалиде, рањене и ППБ.Средства ће се
исплаћивати на жиро рачуне организације.
Члан 5.
Након уредно достављеног и одобреног
извјештаја Градоначелник Града Зворник ће
донијети нову Одлуку о одобравању средстава.
Члан 6.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града
Зворник.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 02-022-34/2017
23. јануар 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

15.мај 2017.

На основу 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 и 14/16), Градоначелник
Зворника, доноси:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање
заједничког пројекта
Члан 1.
Одобрава се исплата средства у износу од
1.500,00 КМ намјенски за суфинансирање
наставка изградње водовода у М.З. Ђулићизасеок Челисмани, укупне дужине 250 метара.
Члан 2.
Житељи овог засеока ће финансирати 1.200,00
КМ од укупне вриједности пројекта који износи
2.700.00 КМ
Члан 3.
Житељи овог засеока преузимају обавезу
спровођења комплетне процедуре јавне
набавке, потписивања уговора и надзора над
извршеним радовима у складу са важећим
прописима, а након завршетка радова Градској
управи
Зворник доставити извјештај о
утрошеним средствима.
Члан 4.
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се
са позиције 415200 - Капитални грантови
(суфинансирање
заједничких
пројеката),
потрошачка јединица 01190120 – Кабинет
Градоначелника.
Средства уплатити на жиро рачун „CER
KOMERC“ d.o.o Зворник:562-009-00002460-46
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије Градске управе
Зворник.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Градске
управе Зворник”.
Број: 02-400-22/2017
10. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 24. и 26. Закона о превозу у
друмском саобраћају („Службени гласник
Републике Српске“ број: 111/08, 50/10, 12/13,
33/14) и члана 3. Правилника о усклађивању и
регистрацији редова вожње на подручју
општине Зворник, („Службени гласник општине
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Зворник“, број: 14/09) и члана 47. Статута
града Зворник - пречишћен текст („Службени
гласник
града
Зворник“
број
2/16),
градоначелник Града Зворник, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије
за усклађивање редова вожње
Члан 1.
За комисију за усклађивање редова вожње
аутобуских линија на подручју града Зворникa,
именује се:
1.
2.
3.
4.
5.

Миле Јовић – предсједник,
Саво Михајловић – члан,
Бојан Стевановић – члан,
Сања Ерић – члан,
Хаџи Мирослав Ерић – члан.

Члан 2.
Задатак комисије је да проведе поступак
усклађивања редова вожње аутобуских линија
на подручју града Зворника, да рјешава по
захтјевима превозника у поступку усклађивања
и регистрације редова вожње у складу са
Законом о превозу у друмском саобраћају и
Правилником о усклађивању и регистрацији
редова вожње на подручју општине Зворник и
доноси одлуке надполовичном већином. О
проведеном поступку усклађивања води се
записник, чија се свака страница овјерава од
чланова комисије.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику града
Зворник“.
Број: 02-345-49/2017
27. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник Републике Српске“, број
89/13), члана 16. Одлуке о локалним,
некатегорисаним путевима и улицама у
насељима
на
подручју града
Зворник
(„Службени гласник града Зворник“, број 4/17) и
члана 47. Статута града Зворник - пречишћен
текст („Службени гласник града Зворник“ број
2/16) градоначелник Града Зворник, доноси

15.мај 2017.

опреме и других објеката на путу именује се
комисија у следећем саставу:
1. Бојан Стевановић, дипл. инж. саобр. –
предсједник,
2. Сања Ерић, дипл. инж. грађ. – члан, и
3. Зоран Крстић – полицијски службеник –
члан.
Комисија се именује на период од годину дана
рачунајући од коначности овог рјешења.
Члан 2.
Задатак комисије је да по захтјеву странке за
постављање вертикалне и хоризонталне
саобраћајне
сигнализације,
саобраћајне
опреме и других објеката на локалним,
некатегорисаним путевима и улицама на
подручју града Зворника, изађе на лице мјеста,
провјери оправданост захтјева, а затим да
сачини извјештај, да приједлог и мишљење за
даље поступање у вези предмета.
Комисија се овлашћује да може поступати и по
службеној дужности, те у зависности од
потребе да приједлог и мишљење за
постављање
одговаруће
вертикалне
и
хоризонталне
саобраћајне
сигнализације,
саобраћајне опреме и других објеката на
локалним,
некатегорисаним
путевима
и
улицама на подручју града Зворника.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику Града
Зворник“.
Број: 02-111-9/2017
07. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за постављање
вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације, саобраћајне
опреме и других објеката на путу

I
РАДЕ САВИЋ из Зворника, Економија бб, по
занимању геометар, именује се за вршиоца
сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке „Услуге геодетског снимања за
потребе
експропријације
земљишта
–
регулисање тока ријеке Сапне“.

Члан 1.
За постављање вертикалне и хоризонталне
саобраћајне
сигнализације,
саобраћајне

II
Услуге из члана I ће се 3вршити „ГЕО - ОКУКА“
г.о Бијељина, према условима из понуде број:
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02-360-62-4/17 од 27.03.2017. године, одмах по
потписивању уговора о пружању услуга.
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: 02-360-62-1/2017
11. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
Миомир Томић из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер машинства, именује се
за вршиоца сталног стручног надзора у
предмету јавне набавке „Извођење радова на
инсталацији централног гријања у ОШ „Десанка
Максимовић“ Челопек, подручна школа у
Петковцима“.
II
Радове ће изводити „Hidrocom“ д.о.о Зворник,
према условима из понуде број: 02-360-64-3/17
од 31.03.2017.године. 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
Услови под којима ће се вршити услуге
стручног надзора, права и обавезе између
уговорног органа и вршиоца надзора, као и
хонорар за извршене услуге надзора,
регулисаће се посебним уговором о вршењу
стручног надзора.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-360-64-1/2017
12. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

15.мај 2017.

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:
„Бетонирање коловоза, израда и санација
цјевастих и плочастих пропуста“ – отворени
поступак, оквирни споразум, број: 02-360-67/17,
у саставу:
1. Гордан Јовановић, предсједник,
- Ненад Станковић, замјеник
предсједника,
2. Сања Ерић, члан
- Бојана Ристановић,замјеник члана,
3. Ружа Остојић, члан
- Сања Перић, замјеник члана,
4. Александар Јевтић, члан
- Зоран Ерић, замјеник члана,
5. Мирослав Аћимовић, 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 18.04.2017.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.
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IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-360-67/2017
13. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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:
„Изградња канализационе и водоводне мреже
у Спречанској улици“ – отворени поступак,
број: 02-360-71/17, у саставу:
1. Гордан Јовановић, предсједник,
- Горан Писић, замјеник предсједника,
2. Сања Перић, члан
- Рада Милићевић,замјеник члана,
3. Бојана Ристановић, члан
- Сања Ерић, замјеник члана,
4. Зоран Ерић, члан
- Александар Јевтић, замјеник члана,
5. Раде Савић, члан
- Хариз Мехидић, 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 20.04.2017.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

15.мај 2017.

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: 02-360-71/2017
18. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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:
„Изградња Црпне станице за насеље Кочањи,
Ново Село“ – отворени поступак, број: 02-36070/17, у саставу:
1. Милош Томић, предсједник,
- Ненад Станковић, замјеник
предсједника,
2. Рада Милићевић, члан
- Бојана Ристановић,замјеник члана,
3. Ружа Остојић, члан
- Сања Перић, замјеник члана,
4. Александар Јевтић, члан
- Зоран Ерић, замјеник члана,
5. Мирослав Аћимовић, 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
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записник и исти са препоруком о избору
најповољнијег
понуђача
достави
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се
обавити дана 21.04.2017.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: 02-360-70/2017
18. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 51. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Службени
глсаник Републике Српске, број: 97/16) и члана
14. Закона о социјалној заштити Републике
Српске (Службени гласник Републике Српске,
број: 37/12), члана 41. и 51. Статута града
Зворника - пречошћен текст (Службени гласник
града Зворника, број 5/17), Градоначелник
града Зворника д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Оперативног тима за
социјалну заштиту и инклузију града
Зворника
Члан 1.
У оквиру Пројекта развоја и сарадње у регији
Бирач II који реализују агенције Уједињених
нација (УНДП, УНИЦЕФ и УНХЦР) уз подршку
Међународне организације рада (ИЛО), а у
сарадњи са јединицама локалне самоуправе
које се налазе на подручју регије Бирач,
именује се Оперативни тим за социјалну
заштиту и инклузију града Зворник у следећем
саставу:
1. Наташа Ристић – дефектолог логопед,
ЈУ ОШ „Свети Сава“,
2. Снежана Видовић – педагог, ЈУ ОШ
„Свети Сава“,

15.мај 2017.

3. Драгана Митровић - социјални радник, ЈУ
Дом здравља, Центар за ментално
здравље,
4. Тина Драмац – психолог, ЈУ ОШ „Десанка
Максимовић“,
5. Драгана Петровић - психолог , ЈУ
Средњошколски центар „Петар Кочић“,
6. Дијана Радовић – психолог, ЈУ Технички
школси центар Каракај,
7. Савка Николић – правник, ЈУ Центар за
социјални рад,
8. Сара Милић – психолог, ЈУ Центар за
социјални рад,
9. Слађана Поповић – психолог, ЈУ Центар
за социјални рад,
10. Зоран Томић - полицијски службеник,
Полицијска управа Зворник,
11. Ружа Гајић – просвјетни радник, УГПОПП
„Рука руци“.
Члан 2.
Чланови Оперативног тима се именују из реда
професионалаца који свакодневно раде на
пољу образовања, безбједности, здравствене
и социјалне заштите дјеце и породице, а на
приједлог руководиоца надлежних институција
и организација који су чланови Комисије за
социјалну заштиту и инклузију града Зворник
(Рјешење о именовању број 02-111-75/16 од
19.12.2016).
Члан 3.
Оперативни тим ће пружити пуну подршку
Комисији за социјалну заштиту и инклузију
града Зворник приликом имплементације
пројектних активности на подручју града
Зворник.
Задатак Оперативног тима је да обезбједи
информације релевантне за дефинисање
посебно осјетљивих група становништва,
утврђивање њихових приоритетних потреба и
унапређење обима и квалитета услуга у
области социјалне заштите и инклузије.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 02-111-12/2017
21. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 82, став 3. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, број 97/16) и члана 51. Статута Града
Зворник-пречишћен текст (Службени гласник
Града Зворник, број 5/17), Градоначелник
доноси
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за оцјењивање
пријава на Јавни позив за подршку развоја
агробизниса маргинализованих група жена

IV
Рок за вредновање пријава и достављање
приједлога одлуке градоначелнику је 15 дана
од дана затварања јавног позива.

I
Овим Рјешењем именује се Комисија за
оцјењивање пријава на Јавни позив за подршку
развоја агробизниса маргинализованих група
жена (у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:
1. Данијел Милошевић, Одјељење за
привреду, развој, пољопривреду и
друштвене дјелатност, предсједник,
2. Дејан Рибаћ, Одјељење за привреду,
развој, пољопривреду и друштвене
дјелатност,члан,
3. Љиљана Тохољ, Одјељење за привреду,
развој, пољопривреду и друштвене
дјелатност, члан,
4. Зоран Ђукановић, Служба за јавне
набавке и међународну сарадњу, члан,
5. Тамара
Јовић,
Удружење
жена
„Зворничка капија“, члан,
6. Љубиша Данојловић, „Смрчак“ д.о.о,
члан,
7. Амила Дедић, УСАИД Програм подршке
маргинализованим групама жена, члан.

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

За секретара Комисије именује се Биљана
Милић, самостални стручни сарадник у Служби
за јавне набавке и међународну сарадњу и
члан Тима за реализацију Пројекта за подршку
развоја бизниса маргинализованих група жена.
Секретар нема право гласа, а задужен је за
обављање
административно-техничких
послова за потребе Комисије.
II
Начин рада, критеријуми за оцјењивање
пристиглих пријава и друга питања од значаја
за рад Комисије регулишу се пословником о
раду
који
ће
Комисија
донијети
на
конститутивној сједници водећи рачуна о
одредбама Одлуке о критеријумима, начину и
поступку
додјеле
средстава
за
развој
агробизниса маргинализованих група жена на
подручју града Зворник.
III
Задатак Комисије је да у складу с јединственим
критеријима изврши вредновање пријава на
Јавни позив за подршку развоја агробизниса
маргинализованих група жена и достави
градоначелнику приједлог одлуке о расподјели
средстава.

Број: 02-052-1-1007/2016
21. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи
бб, по занимању грађевински инжењер, именује
се за вршиоца сталног стручног надзора на
извођењу радова „Уклањање смећа поред
локалних путева и санација дивљих депонија“.
II
Радове из члана I ће изводити „Пантић промет“
д.о.о. Петковци - Зворник, према условима из
понуде број: 02-360-68-2/17 од 10.04.2017.
године и одредбама појединачног Уговора о
извођењу радова у складу са Оквирним
споразумом, број:02-360-68/17. 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: 02-360-68-1/2017
28. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Статута града Зворника пречошћен текст (Службени гласник града
Зворника, број 5/17), Градоначелник града
Зворника д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за утврђивање и
пренос права располагања имовином града
Зворника
Мијењају се рјешења Начелника општине
Зворник број 02-111-77/08 од 04.05.2009.,број
02-111-51/11 од 12.04.2011.године и број 02111-119/13од 28.11.2013. године којима је
именована Комисија за утврђивање и пренос
права
располагања
имовином
општине
Зворник и гласи:
Члан 1.
Именује се комисија за утврђивање и пренос
права располагања имовином града Зворник у
саставу:
1. Максимовић Петар,предсједник
2. Станковић Ненад,члан
3. Ристановић Милисав,члан
4. Савић Раде,члан
5. Ристић Миладин,члан
Члан 2.
Задатак комисије је да изврши попис постојеће
имовине града Зворника,покрене поступак
преноса имовине у државној својини на град
Зворник,упише имовину града Зворник у јавне
регистре који воде евиденцију о некретнинама,
изврши процјену вриједности имовине са
образложењем и процјену преосталог корисног
вијека појединачне имовине изврши упис
имовине у књигу основних средстава устроји
евиденцију о некретнинама града Зворник и
изврши друге послове које произилазе из
Закона о утврђивању и преносу права
располагања имовином на јединице локалне
самоуправе.
Комисија ће достављати мјесечни извјештај о
раду Градоначелнику Зворника.
Члан 3
Именују се Властимир Симанић, Бошковић
Небојша и Сања Ерић за привремене чланове
комисије.
Привремене чланове комисије ће ангажовати
предсједник комисије по потреби за процјену
грађевинских
објеката
водоводне
и
канализационе инфраструктуре и путева.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 02-111-11/2017
19. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

15.мај 2017.

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, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
БОЈАН СТЕВАНОВИЋ из Зворника, по
занимању дипломирани инжењер саобраћаја,
именује се за вршиоца сталног стручног
надзора над испоруком и монтажом робе у
предмету јавне набавке „Набавка и монтажа
бетонских
кугли
за
ограђивање
јавне
површине“.
II
Робу из члана I ће испоручити и монтирати
„Genex“ д.о.о. Зворник, према условима из
понуде број: 97/17 од 13.04.2017. године, у року
од 5 дана након потписивања Уговора о
диретном споразуму. Обавезује се вршилац
надзора да након испоруке и монтаже
уговорене робе, 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: 02-360-85/2017
20. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ
из Зворника, по
занимању дипломирани инжењер грађевине,
именује се за вршиоца сталног стручног
надзора у предмету јавне набавке „Изградња
канализационе
и
водоводне
мреже
у
Спречанској улици“.
II
Радове из члана I ће изводити „Instel“ д.о.о.
Бијељина, према условима из понуде број:
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093/17 од 18.04.2017. године. 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: 02-360-71-1/2017
04. мај 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
У предмету јавне набавке број: 02-360-97/16 „Изградња фискултурне сале за школу на
Брањеву“ именују се вршиоци стручног
надзора:
1. Миомир Томић из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер машинства за
радове који се односе на машинске
инсталације и челичне конструкције;
2. Дарко Василић из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер електротехнике
за
електро
радове
и
елетричне
инсталације.
II
Радове из члана I ће изводити „Genex“ д.о.о.
Зворник, према условима из понуде број:
302/14 од 24.11.2016. године. Обавезују се
вршиоци надзора да након извршења
уговорених
радова,
доставе
Извјештај
Надзорног органа о реализацији Уговора о
јавној набавци у Службу за јавне набавке и
међународну сарадњу.
III
Услови под којима ће се вршити услуге
стручног надзора, права и обавезе између
уговорног органа и вршилаца надзора, као и
хонорар за извршене услуге надзора,
регулисаће се посебним уговором о вршењу
стручног надзора.

15.мај 2017.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Зворник''.
Број: 02-360-97-2/2017
04. мај 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Остојић (Милан) Мири из Тршића
174 , ЈМБ-1807990189220, једнократна новчана
помоћ на име трошкова лијечења дјететау
износу од 100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима .
Средства 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: 08-430-386/2017
03. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Томић (Зоран) Владану из
Зворника, Економија 8/12, ЈМБ-2004990170110,
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 позиције 416100
једнократне помоћи појединцима .
Средства исплатити на благајни Градске
управе.

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

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

I
Одобрава се Симић (Цвјетко) Миленку из Доње
Пилице 181, ЈМБ-1706967183915, једнократна
новчана помоћ на име тешке материјалне
ситуације у износу од 150,00 КМ.

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

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

Број: 08-430-314/2017
06. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Статута града Зворник
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17)
и члана 14. Закона о Граду Зворнику
(''Сл.гл.РС број:106/15) Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Додјељује се новчана награда Месаровић
Стевану из Бијељине, ЈМБГ 3003965180885, за
учешће на обуци пољопривредника са подручја
града Зворник у износу од 200,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 414100
Субвенција за развој пољопривреде.
Средства ће се исплатити на благајни.

ЗАКЉУЧАК

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: 08-430-38/2017
17. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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

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: 02-400-45/2017
09. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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

I
Одобрава се Живановић (Богдан) Живораду из
Новог Села, ЈМБ-2506962183938, једнократна
новчана помоћ на име трошкова лијечења, у
износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима .
Средства 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: 08-430-391/2017
17. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Цвјетиновић (Гавро) Вукани из
Зворника,
Краља
Петра
8,
ЈМБГ
1205952188954, једнократна новчана помоћ на
име трошкова лијечења дјетета у износу од
150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са буџетске 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: 08-430-160/2017
22. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Статута града Зворник
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Мићић Крсти из Локања, ЈМБГ
1803968183930, новчана помоћ као социјално
угроженом лицу изразито нарушеног здравственог стања (непокретан) на име трошкова
смјештаја у ЈУ ''Дом за стара лица Кисељак''
Зворник, за мјесеце март,април, мај, јун и јул
2016.године у износу од 3.375,00 КМ.

15.мај 2017.

II
Средства из тачке 1. овог закључка дозначиће
се ЈУ''Дом за стара лица'' Кисељак-Зворник на
жиро-рачун број:562-009-80982432-25 код НЛБ
Развојна банка Зворник.
Средства ће се исплатити са буџетске
позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,
економски код 416100.
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: 08-400-60/2017
23. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Мујановић (Адем) Алији из
Липовца, ЈМБ - 1910967183903, једнократна
новчана помоћ на име тешке материјалне
ситуације, у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима .
Средства 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: 08-430-450/2017
23. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

30

БРОЈ 8

Службени гласник Града Зворник

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 Јокић (Бранко) Петку из
Грбаваца, ЈМБ - 1310950183899, исплата
једнократна новчана помоћи у износу од 150
КМ на име помоћи у санирању дијела штете
настале нападом паса луталица на стадо
оваца.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутих лица.
Средства 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: 08-430-1686/2016
23. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Статута града ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број 5/17), Градоначелник доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава се накнада на име трошкова превоза
ученицима из МЗ Каменица који похађају
основну школу у Папраћи, за мјесеце јануар и
фебруар 2017.године, и то:
1. Шијаковић (Славољуб) Дејан
5 разред
45,00
2. Шијаковић (Славиша) Милица
5 разред
45,00
3. Петровић (Горан) Славиша
6 разред
45,00

15.мај 2017.

4. Зекић (Јован) Јована
6 разред
45,00
5. Беатовић (Горан) Андријана
7 разред
45,00
6. Зекић (Јован) Ристо
7 разред
45,00
7. Поповић (Југослав) Александра
8 разред
45,00
8. Зекић (Славко) Дејана
8 разред
45,00
9. Шијаковић (Илија) Радојка
9 разред
45,00
II
Средства из тачке 1. овог Закључка
обезбедиће се са буџетске позиције 416100Партиципација превоза ученика.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.
III
За реализацију овог Закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 08-400-61/2016
23. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Максимовић (Рајо) Миланки из
Улица, ЈМБГ 1206977187215, једнократна
новчана помоћ на име трошкова лијечења
дјетета у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са буџетске 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.
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 08-430-281/2017
23. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Статута града Зворник
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17)
и члана 14. Закона о Граду Зворнику
(''Сл.гл.РС број:106/15) Градоначелник града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Челић (Зорисав) Тимотији из
Зворника, Болничка , ЈМБГ 1001963182392,
исплата једнократне новчане помоћи у износу
од 150,00 КМ на име тешке материјалне
ситуације.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 414100
једнократне помоћи појединцима и 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: 08-430-403/2017
23. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 општине Зворник,
број:
02-020-2/09
од
15.06.2009.године,
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Миличић (Томо) Његослави из
Брањева, ЈМБГ 1006983195042, исплата
једнократне новчане помоћи у износу од 200,00
КМ, на име тешке материјалне ситуације.

15.мај 2017.

II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
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: 08-430-461/2017
24. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Статута града Зворник
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Голубовић (Марко) Рајку из
Зворника, Радничка 17, ЈМБ-1709959171788,
исплата једнократне новчане помоћи на име
трошкова санације стамбеног простора од
последица пожара у износу од 1000,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 412500-расходи за
хитне интервенције.
Средства ће се исплатити на текући рачун
именованог број 555-400-00129142-04 код Нове
банке филијала Зворник.
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: 08-430-1738/2016
24. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Статута града Зворник
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17)
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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 Мијатовић (Средоје) Неђи из
Дрињаче, ЈМБГ 0510967183928, једнократна
новчана помоћ на име трошкова лијечења , у
износу од 100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима, економски код 416100.
Средства 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: 08-430-459/2017
27. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Скочо (Митар) Божидару из Новог
Села, ЈМБ - 0901961171781, исплата једнократне новчане помоћи у износу од 150,00 КМ,
на име тешке материјалне ситуације.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутих лица.
Средства исплатити на благајни Градске
управе.

15.мај 2017.

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: 08-430-427/2017
28. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Хајдаревић (Алија) Ехлимани из
Гуштера, ЈМБГ 2009977188924, једнократна
новчане помоћи у износу од 150,00 КМ,на име
трошкова лијечења дјетета.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутих лица.
Средства 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: 08-430-989/2017
30. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
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ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се Радовановић (Ранко) Радовану из
Зворника,
Браће
Југовић
Б-8,
ЈМБГ
0805991170136, једнократна новчана помоћ на
име тешке материјалне ситуације износу од
150,00 КМ .
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
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: 08-430-417/2017
30. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Јовановић Дани из Челопека ,
ЈМБ-1001953188929,
једнократна
новчана
помоћ на име трошкова лијечења , у износу од
150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима, економски код 416100.
Средства 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''.

15.мај 2017.

Број: 08-430-1247/2016
30. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Цвијановић (Иво) Даници из
Зворника,
Симе
Перића
122,
ЈМБГ
1711958176128, једнократна новчане помоћи у
износу од 150,00 КМ,на име трошкова
лијечења.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутих лица.
Средства 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: 08-430-469/2017
31. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Алемпић (Душан) Маријани из
Зворника,Мајевичка 31, ЈМБГ 2311976188899,
једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима.
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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: 08-430-189/2017
31. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Статута града Зворник
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17)
Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2017.годину и Одлуке о коришћењу средстава
Фонда
за
треће
и
четврто
рођено
дијете,број:02-022-2/17 од 03.01.2017. године
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Халиловић
(Сејад) Селвиру из Крижевића бб,ЈМБ2010981183927, као једнократна новчана
помоћ
вишечланој
социјално
угроженој
породициу износу од 200,00 КМ..

15.мај 2017.

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 Гаврић (Неђо) Иванки из
Зворника,
Вука
Караџића
220,
ЈМБ1606934188895,једнократна новчана помоћ на
име трошкова лијечења, у износу од 100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима .
Средства 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: 08-430-483/2017
31. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100-Текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено
дијете.
Средства ће се исплатити на благајни Градске
управе.

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

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

ЗАКЉУЧАК

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 08-430-410/2017
31. март 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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

I
Одобрава се Симић (Перо) Раду из Зворника,
Трг Краља Петра 14, ЈМБГ 0709954180017,
једнократна новчане помоћи на име трошкова
лијечења , у износу од 200,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутих лица.
Средства исплатити на благајни Градске
управе.

35

БРОЈ 8

Службени гласник Града Зворник

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: 08-430-428/2017
03. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 –пречишћен текст("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
Димитрић Сузани
ЈМБГ:
1703987175022 Зворник Брањево ул.13 бр.10
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: 08-414-59/2017
04. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 –пречишћен текст("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
Одобрава се
0201985184211

I
Чирак Мирнесу
Зворник –Доњи

15.мај 2017.

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: 08-414-61/2017
05. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Авдић Рукији из Јусића, ЈМБ2904952188899, једнократна новчана помоћ на
име тешке материјалне ситуације , у износу од
150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима, економски код 416100.
Средства 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: 08-430-327/2017
05. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

ЈМБГ:
Грбавци
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На основу члана 41. и 51. Статута града
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник
града Зворник" број: 5/17), Градоначелник
доноси
ЗАКЉУЧАК

15.мај 2017.

II
Средства из члана 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација.Новчана
средства у износу 5.498,00 КМ уплатити на
жиро рачун фудбалског савеза општине
Зворник број:562-009-00002329-51.

Члан 1.
Одобравају се новчана средства Ф.К. „Српски
Соко “ из Челопека у износу од 1.000,00 КМ, на
име финансирања текућих активности у 2017.
години.

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

Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200-Грант
за финансирање спортских организација из
буџета за 2017 годину.

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

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске Управе
Зворник. Новчана средства уплатити на жиро
рачун наведеног клуба.

Број: 02-66-59/2017
06. април 2017. године
Зворник

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворника“
Број: 02-66-60/2017
06. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Статута града Зворник
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства на име
измирења обавеза по основу регистрације
играча и чланарине играча за 2016.годину,
следећим фудбалским клубовима општине
Зворник:ФК''Дрина'' Зворник у износу 1.315,00
КМ,ФК''Подриње'' Тршић у износу 280,00
КМ,ФК''Трновица'' Трновица у износу 382,00
КМ,ФК ''Јединство''Роћевић у износу 400,00
КМ,ФК''Будућност''Пилица у износу 380,00
КМ,ФК''Јардан'' Јардан у износу од 205,00
КМ,Фк''Раднички'' Каракај у износу 337,00
КМ,ФК''Табанци'' Табанци у износу 290,00
КМ,ФК''Српски соко'' Челопек у износу 405,00
КМ,ФК''Јасеница'' Јасеница у износу 250,00
КМ,ФК''Брањево'' Брањево у износу 190,00
КМ,ФК ''Локањ'' Локањ у износу 315,00 КМ и
Фк''Напредак ''Доњи Шепак у износу 749,00 КМ.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Статута града Зворник
(«Службени гласник града Зворник» број:2/16
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 април 2017.године, у износу од 96,00
КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са 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: 02-400-17-71/2017
06. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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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 Jовичић (Мирко) Тонки из
Зворника,Браће Југовић Б-6 7/35, ЈМБГ
1208956185037,исплата једнократне новчане
помоћи у износу од 150,00 КМ, на име дијела
трошкова
сахране
брата
Куцаловић
Мирослава.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима и 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: 08-430-1570/2017
06. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Лазић (Милутин) Зорану из
Зворника, Горанска 17 ЈМБГ 2506973183956,
једнократна новчана помоћ на име трошкова
лијечења 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.

15.мај 2017.

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: 08-430-535/2017
06. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Мачак (Тихомир) Гордани из
Каракаја, ЈМБ - 1501964188907, исплата
једнократна новчана помоћи на име измирења
трошкова
електричне
енергије
у
алтернативном смјештају у износу 300,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутих лица.
Средства 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: 08-430-549/2017
06. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 51. Статута Града
Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa"
број: 5/17), Градоначелник д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се
новчана
средства Ф.К.
„Брањево“ из Брањева у износу од 500,00 КМ,
на име набавке спортске опреме у 2017.
години.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200-Грант
за финансирање спортских организација из
буџета за 2017 годину.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске Управе
Зворник. Новчана средства уплатити на жиро
рачун наведеног клуба.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Зворника“
Број: 02-66-49/2017
07. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Статута града Зворник
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Манојловић Милану из Брањева,РВИ, ЈМБГ
0801967183922, 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 -средства
за инвалиде рањене и ППБ.
Средства ће се 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: 08-430-511/2017
07. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

15.мај 2017.

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 Тодић Драги из Бошковића, ЈМБГ
0106962183908, једнократна новчане помоћи у
износу од 300,00 КМ, на име трошкова
лијечења мајке.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутих лица.
Средства 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: 08-430-1710/2017
07. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Поповић
Иванки
из
Зворника,
ЈМБГ
2102962156147, 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.
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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: 08-430-399/2017
07. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Пејић Лазару из Тршића, ЈМБГ 0309964183893,
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 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: 08-430-523/2017
07. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Јовић Драгану из Зворника, ЈМБ2001997183898, једнократна новчана помоћ на

15.мај 2017.

име тешке материјалне ситуације , у износу од
200,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима, економски код 416100.
Средства 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: 08-430-524/2017
07. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Стевановић Драгани из Роћевића, ЈМБГ
1007988188938, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи трошкови лијечења за дијете.
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: 08-430-492/2017
10. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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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
Бошковић
Вујадину
и
Каракаја,
ЈМБГ
0905937184231, одобрава се исплата у износу
од 250,00 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: 08-430-525/2017
10. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 –пречишћен текст("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
Савић Томи
ЈМБГ:
0905985183891
Зворник – Челопек бр.471
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.

15.мај 2017.

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број: 08-414-62/2017
10. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Тучић (Ибрахим) Весни из Зворника, Видакова Њива, ЈМБГ 0306958188929,
једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације 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: 08-430-496/2017
10. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 –пречишћен текст("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
Гојкић Адили
ЈМБГ:
1104982188893 Зворник Ђулићи бб исплата у
износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
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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: 08-414-63/2017
10. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Пејић (Радослав) Невени из
Каракаја,
Насеље
Фагум
бб,
ЈМБГ
2109990188733, 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 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: 08-430-327/2017
05. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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

15.мај 2017.
ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се Ћуповић (Никола) Драгани из
Зворника,Ослобођења 1, ЈМБГ 0204976138109,
једнократна новчане помоћи на име трошкова
лијечења дјетета, у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства 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: 08-430-502/2017
10. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Сакић (Адем) Злати из Тршића,
ЈМБГ 2402973188893, једнократна новчане
помоћи на име трошкова лијечења, у износу
од 100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства 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: 08-430-263/2017
11. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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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

Средства исплатити именованој на благајни
Градске управе Града Зворника.

ЗАКЉУЧАК

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

I
Одобрава се Милошевић (Владо) Драгици из
Јасенице, ЈМБ - 2812968188897, исплата
једнократна новчана помоћи у износу од 200
КМ на име тешке материјалне ситуације.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутих лица.
Средства 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: 08-430-539/2017
11. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Вукотић
Милојки
из
Челопека,
ЈМБГ
2504935188909, 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.

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

Број: 08-430-551/2017
12. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Видовић (Ђорђо) Роси из
Јасенице, ЈМБГ 2704977188924, једнократна
новчане помоћи у износу од 150,00 КМ,на име
трошкова лијечења.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима .
Средства 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: 08-430-6/2017
12. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
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15.06.2009.године,
Зворник доноси

Градоначелник

града

ЗАКЉУЧАК
I
Манојловић Зорици из Зворника, ЈМБГ
1909984188899, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи трошкови лијечења за дјете.
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: 08-430-399/2017
12. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 51. Статута града
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник
града Зворник" број: 5/17), Градоначелник
доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Планинарскоеколошком удружењу“Корак“ у износу од
510,00 КМ на име обиљежавање Свјетског
дана шума на територији Града Зворника.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200-Грант
за финансирање НВО и удружења, потрошачка
јединица Кабинет градоначелника-01190120.
Средства уплатити на жр удружења.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе града
Зворника.

15.мај 2017.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворника".
Број: 02-400-51/2017
12. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. и 51. Статута града
Зворник-пречишћен текст ("Службени гласник
града Зворник" број: 5/17), Градоначелник
доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Мирославу
Јовићу, раднику Градске управе Зворник, на
име накнаде трошкова полагања стручног
испита за рад у органима управе у износу од
300,00 КМ.
Члан 2.
Новчана средства у износу 300,00 КМ
исплатити
са
позиције
412900-Остали
непоменути расходи (стручно усавршавање,
бруто накнаде ван радног времена, судска
рјешења,
репрезентација,
прекњижавање
пореза).
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Градске управе
Зворник.
Овај закључак
доношења.

Члан 4.
ступа на

Број: 03-460-1/2017
12. април 2017. године
Зворник

снагу

даном

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Хасановић Мустафи из Козлука, ЈМБГ
1412953183927, 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 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: 08-430-317/2017
12. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Повлакић Беризу из Кула града, ЈМБГ
0703977183910, 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: 08-430-544/2017
12. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Статута града Зворник
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17)

15.мај 2017.

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 Џелиловић Осму из Гуштера,
ЈМБГ 0705973183943, једнократна новчане
помоћи у износу од 150,00 КМ,на име тешке
материјалне ситуације.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутих лица.
Средства 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: 08-430-545/2017
12. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Јовић (Душан) Ненаду из
Роћевића, ЈМБГ 1906959183905, једнократна
новчане помоћи на име трошкова лијечења , у
износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства исплатити на благајни .
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: 08-430-432/2017
12. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Докмић Цвији из Зворника,Симе
Перића 130, ЈМБ - 1303956188896, штићеници
Центра за социјални рад једнократна новчана
помоћ на име трошкова лијечења, у износу од
100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима, економски код 416100.
Средства 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: 08-430-553/2017
12. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Јовановић Милици из Зворника,
ЈМБ-2611955188892,
једнократна
новчана
помоћ на име тешке материјалне ситуације , у
износу од 150,00 КМ.

15.мај 2017.

II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима, економски код 416100.
Средства 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: 08-430-554/2017
12. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Бојић (Цвијетин) Госпи из
Тршића, ЈМБГ 0710955188893, једнократна
новчане помоћи на име тешке материјалне
ситуације, у износу од 50,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства 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: 08-430-508/2017
13. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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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

15.мај 2017.

Средства исплатити именованом на благајни
Градске управе Града Зворника.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финасије Градске управе Града
Зворника.

ЗАКЉУЧАК
I
Деспотовић Александру из Зворника, ЈМБГ
2810965184227, 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 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: 08-430-550/2017
13. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 08-430-92/2017
13. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Хрњић Рамизу из Доње Каменице, ЈМБГ
2608977183892, одобрава се исплата у износу
од 100,00 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.

ЗАКЉУЧАК
I
Сакић Наилу из Доње Каменице, ЈМБГ
2512972134994, одобрава се исплата у износу
од 100,00 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.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 08-430-224/2017
13. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
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Града Зворник –пречишћен текст("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

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

ЗАКЉУЧАК

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

I
Одобрава се
Милићевић Радиши
ЈМБГ:
1907975183938 Зворник –Кисељак бб исплата
у износу од 500,00 КМ за четврто рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број: 08-414-65/2017
13. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 –пречишћен текст("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 Несторовић Немањи ЈМБГ:
0704989190005 Зворник –Ул.9.Априла С/6
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.

Број: 08-414-64/2017
13. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Павловић (Сретко) Загорки из
Зворника,
Ослобођења
15
ЈМБГ
2004984187214, једнократна новчана помоћ на
име трошкова лијечења дјетета 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: 08-430-424/2017
13. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Тешић Драгани из Зворника,
9.Априла 12/А 3/6 ЈМБГ 1605988188908,
једнократна новчана помоћ на име трошкова
лијечења дјетета у износу од 250,00 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.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 51. Статута
Града Зворник –пречишћен текст("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

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

I
Одобрава се
Миљановић Милици
ЈМБГ:
2211988188954 Зворник –Ул.Светог Саве 107
А,1/2 исплата у износу од 200,00 КМ за прво
рођено дијете (мајка незапослена).

Број: 08-430-518/2017
13. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Даутовић (Салко) Адели из Глоди,
ЈМБ-0312990188892,
једнократна
новчана
помоћ на име тешке материјалне ситуације, у
износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима,економски
код 416100.
Средства 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: 08-430-1693/2016
13. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

ЗАКЉУЧАК

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: 08-414-66/2017
18. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 –пречишћен текст("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
Грујић Ведрани
ЈМБГ:
1706994189224 Зворник –Трг Краља Петра
Карађорђевића бр.2,1/1 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.
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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: 08-414-67/2017
18. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Лазаревић Милки из Челопека,
ЈМБГ 0103976188962, једнократна новчане
помоћи на име трошкова лијечења , у износу
од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства 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: 08-430-526/2017
18. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Видаковић (Рајо) Стеви из
Каракаја,Гробљанска бб, ЈМБГ 0308950183904,

15.мај 2017.

једнократна новчане помоћи на име трошкова
лијечења , у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства 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: 08-430-531/2017
18. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Ристић Рајку из Снагова, ЈМБ2006962183986, једнократна новчана помоћ на
име штете у пољопривреди, у износу од 300,00
КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима,економски
код 416100.
Средства 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: 08-430-583/2017
18. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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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 Лакић (Зоран) Ивани из Зворника,
Карађорђева С 44, ЈМБГ 3108982185048,
једнократна новчане помоћи на име трошкова
лијечења, у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства 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: 08-430-533/2017
19. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Хаџић (Мујо) Авдулаху из Кула
Града, ЈМБГ 0505963183938, једнократна
новчане помоћи на име тешке материјалне
ситуације, у износу од 100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства исплатити на благајни Градске
управе.

15.мај 2017.

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: 08-430-564/2017
19. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Савић (Видосав) Душану из
Пађина, ЈМБГ 0108961183893, једнократна
новчана помоћ на име трошкова лијечења у
износу од 300,00 КМ.
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: 08-430-566/2017
19. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
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ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се Тојчић Марици из Зворника, ЈМБГ
0112946178996, једнократна новчане помоћи
на име тешке материјалне ситуације , у износу
од 100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства 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: 08-430-555/2017
19. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Видовић (Раде) Александру из
Скочића, ЈМБ-2204996183922, једнократна
новчана помоћ на име трошкова школовања ,
у износу од 300,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
- једнократне
помоћи појединцима, економски код 416100.
Средства 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''.

15.мај 2017.

Број: 08-430-486/2017
19. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Хајдуковић (Драго) Милу из
Китовница, ЈМБ-2710959183915, једнократна
новчана помоћ на име тешке материјалне
ситуације, у износу од 100,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима,економски
код 416100.
Средства 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: 08-430-551/2017
19. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Вуковић (Миле) Мили из
Зворника, ЈМБ-2109995188936, једнократна
новчана помоћ на име помоћи плаћања
трошкова школовања, у износу од 300,00 КМ.
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II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутих лица.
Средства исплатити на благајни Градске
управе.

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

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

ЗАКЉУЧАК

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 08-430-575/2017
20. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Цвјетиновић (Вујо) Мирославу из
Зворника,
Светог
Саве
З-15,
ЈМБГ
1908979183939, једнократна новчана помоћ на
име трошкова лијечења у износу од 500,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције
једнократне
помоћи појединцима,економски код 416100.
Средства 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: 08-430-570/2017
20. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

I
Одобрава се Ракић Раци из Пилице, ЈМБ1704968183894, једнократна новчана помоћ на
име санације штете проузроковане угинућем
стоке, у износу од 300,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима,економски
код 416100.
Средства 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: 08-430-1678/2016
20. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59.и 82 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 51. Статута
Града Зворник –пречишћен текст("Службени
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17)
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Мишић Дејану
ЈМБГ:
2012978183498 Зворник –Ул.Патријарха Павла
44/55 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.

53

БРОЈ 8

Службени гласник Града Зворник

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број: 08-414-78/2017
20. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Савић
Младену
из
Зворника,
ЈМБГ
2611984180701, 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: 08-430-529/2017
20. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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

15.мај 2017.
ЗАКЉУЧАК

I
Арсеновић Јованки из Зворника, ЈМБГ
2611958779115, 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: 08-430-530/2017
20. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59.и 82 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 51. Статута
Града Зворник –пречишћен текст("Службени
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17)
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Мијић Марији
ЈМБГ:
0311981188905 Зворник –Ул.Б.Југовића Б-22
6/24 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.
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IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број: 08-414-68/2017
20. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Вуковић
Сањи
из
Јардана,
ЈМБГ
0711979188890, 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: 08-430-506/2017
21. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 –пречишћен текст("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
Хрњић Едину
ЈМБГ:
2608992183891
Зворник –Доња Каменица
бр.86 исплата у износу од 200,00 КМ за прво
рођено дијете(мајка незапослена).

15.мај 2017.

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: 08-414-69/2017
21. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Јаношевић (Иван) Анђелки из
Зворника, Мајевичка, ЈМБ-2103971176122,
једнократна новчана помоћ, у износу од 150,00
КМ,на име трошкова лијечења.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка,
обезбиједиће се са позиције 416100
једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутих лица.
Средства 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: 08-430-572/2017
21. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Статута града Зворник
(«Службени гласник града Зворник» број: 5/17)
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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
Симић
Рајки
из
Зворника,
ЈМБГ
2805938188896, 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: 08-430-613/2017
24. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Мијић
Велибору
из
Малешића,
ЈМБГ
1405990180044, 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.

15.мај 2017.

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: 08-430-1752/2016
24. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Брајић
Радославу
из
Зворника,
ЈМБГ
1103951171775, 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: 08-430-598/2017
25. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
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ЗАКЉУЧАК

I
Јосић
Крсманији
из
Зворника,
ЈМБГ
1106938189230, 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: 08-430-597/2017
25. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59.и 82 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 51. Статута
Града Зворник –пречишћен текст("Службени
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17)
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Илић Миле
ЈМБГ:
2712976183891 Зворник –Ул.Светог Саве 27 Б
3/29 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".

15.мај 2017.

Број: 08-414-70/2017
25. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59.и 82 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 51. Статута
Града Зворник –пречишћен текст("Службени
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17)
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Вигњевић Валентини ЈМБГ:
1610990188730 Зворник –Улице девета улица
бр 2 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: 08-414-72/2017
26. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59.и 82 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 51. Статута
Града Зворник –пречишћен текст("Службени
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17)
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Ковачевић Недељку
ЈМБГ:
0306979182211 Зворник –Ул.Мајевичка бр.82
исплата у износу од 500,00 КМ за треће рођено
дијете.
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II
Наведени износ исплатити са буџетске
позиције 416100 – текуће помоћи за
трећерођено и четврторођено дијете.

15.мај 2017.

буџета општине Зворник, број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године,
Градоначелник
града
Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број: 08-414-71/2017
20. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59.и 82 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 51. Статута
Града Зворник –пречишћен текст("Службени
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17)
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Радић Богданки
ЈМБГ:
0303992778612 Зворник –Козлук ул.Дринска
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: 08-414-73/2017
27. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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

I
Марковић
Душку
из
Глумине,
ЈМБГ
1001966183942, 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: 08-430-631/2017
28. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Лазић
Зорану
из
Зворника,
ЈМБГ
2506973183956, 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.
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 08-430-612/2017
28. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Хрустановић Амели из Крижевића, ЈМБГ
2601993185001, 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: 08-430-559/2017
28. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Рахмановић Мајди из Зворника, ЈМБГ
0406985185006, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име
једнократне новчане
помоћи тешка материјална ситуација.

15.мај 2017.

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: 08-430-619/2017
28. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Мићић
Рајки
из
Зворника,
ЈМБГ
1301989188732, 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 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: 08-430-593/2017
03. мај 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.
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На основу члана 59.и 82 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 51. Статута
Града Зворник –пречишћен текст("Службени
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17)
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Јешић Зорици
ЈМБГ:
1212994778618 Зворник –Јардан бр.131
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: 08-414-76/2017
04. мај 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59.и 82 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 51. Статута
Града Зворник –пречишћен текст("Службени
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17)
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Димитријевић Драгану ЈМБГ:
1805978192175
Зворник
–Брањево
14/5
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.

15.мај 2017.

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије - Служба буџета
Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном
гласнику града Зворник".
Број: 08-414-75/2017
03. мај 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59.и 82 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 51. Статута
Града Зворник –пречишћен текст("Службени
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17)
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Видаковић Бранкици ЈМБГ:
1709980188895 Зворник –Скочић Угљари 40
исплата у износу од 500,00 КМ за пето 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: 08-414-77/2017
04. мај 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
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ЗАКЉУЧАК

I
Савић Виолети из Цера, ЈМБГ 0708981175029,
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: 08-430-489/2017
10. мај 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Писић
Љубинки
из
Роћевића,
ЈМБГ
1402962189231, 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.

15.мај 2017.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
Број: 08-430-476/2017
10. мај 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Мијић
Зорану
из
Малешића,
ЈМБГ
2807972183901, 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: 08-430-503/2017
10. мај 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59.и 82 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 51. Статута
Града Зворник –пречишћен текст("Службени
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17)
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17)
Градоначелник града Зворник доноси
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ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се
Чикарић Едини
ЈМБГ:
0609990188917
Зворник –Доња Каменица
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: 08-414-81/2017
10. мај 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 59.и 82 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 51. Статута
Града Зворник –пречишћен текст("Службени
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17)
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се
Лукић Слађану
ЈМБГ:
2704985190008 Зворник –Брањево исплата у
износу од 200,00 КМ за прво
рођено
дијете(мајка незапослена).
II
аведени 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: 08-414-79/2017
10. мај 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

15.мај 2017.

На основу члана 59.и 82 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број:
97/16) за 2017.годину, члана 41. и 51. Статута
Града Зворник –пречишћен текст("Службени
гласник града Зворник"- број: 5/17), Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и
четврто рођено дијете број: 02-022-2/17)
(''Службени гласник града Зворник'',број:1/17)
Градоначелник града Зворник доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Обрадовић Данијели ЈМБГ:
1107983175115 Зворник –Ул.Змаја од Ноћења
бр.8 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: 08-414-80/2017
10. мај 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Бошковић Радинки из Зворника,
ЈМБГ 2710940188908, 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 позиције 416100 -расходи
за једнократне помоћи појединцима и трошкови
за сахрану незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни .
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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: 08-430-497/2017
10. април 2017. године
Зворник

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић с.р.

На основу члана 41. Закона о буџетском
систему Републике Српске ("Службени гласник
РС", број: 121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о
извршењу буџета општине Зворник за 2016.
годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 15/15), В.Д. Градоначелника д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета
Града Зворника за 2016.годину са позиције
511100 - Издаци за пројекте водовода - ФИШ
властита средства и Фонд солидарности,
потрошачка јединица 01190170 – Одјељење за
стамбено- комуналне послове и послове
саобраћаја, на позицију:
412500 - Средства за санацију и
одржавање водопривредних објеката у износу
од 6.000,00 КМ, потрошачка јединица 01190260
– Служба цивилне заштите.
Додатна средства су непоходна због повећане
потребе за трошењем средстава на овој
позицији.

15.мај 2017.

511300-Издаци за набавку постројења
и опреме,у износу од 20.000,00 КМ.
Новчана средтва на тој позицији потребна за
набавку опреме за спашавање из саобраћајних
удеса.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику Града
Зворника“.
Број: 03-40-24/2017
12. април 2017. године
Зворник

В.Д НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.

На основу члана 41. Закона о буџетском
систему Републике Српске ("Службени гласник
РС", број: 121/12 и 52/14),члана 8. члана 9.
Одлуке о извршењу буџета Града Зворник за
2017. годину ("Службени гласник Града
Зворник", број: 16/16), В.Д. Начелника за
финансије д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета
Града Зворника за 2017. Годину у оквиру
потрошачке јединицe 0119140-Одјељење за
финансије, са позиције:
- 411200 - Нето накнаде трошкова
запослених, потрошачка јединица 0119140Одјељење за финансије, на позицију:
- 411300 - Расходи за увећање накнаде
плата по основу радног стажа за вријеме
боловања, родитељског и др. одсуства који се
не рефундирају, у износу од 5.000,00 КМ.

Број: 03-40-92/2016
22. септембар 2016. године В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зворник
Зоран Стевановић с.р.

Средства на овим позицијама донешена по
упуству министарства финансија.

Одјељење за финансије

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику Града Зворника".

На основу члана 7. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2017. годину ("Службени
гласник Града Зворник", број 16/16), в.д.
Начелника одјељења за финансије доноси
ЗАКЉУЧАК
о сагласности за повлачење средстава
буџетског корисника
Члан 1.
Даје се сагласност за повлачење новчаних
средстава из наредних квартала у оквиру
потрошачке
јединице
01190125-Служба
професионалне ватрогасне јединице,
на
позицији:

Број: 03-40-23/2017
12. април 2017. године
Зворник

В.Д НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Деспић с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове
и послове саобраћаја
На основу члана 29. Правилника о упису у
регистар
Заједнице
етажних
власника
стамбених
зграда
(«Службени
гласник
Републике Српске», број: 74/03), Градска
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управа града Зворника – Одјељење за
стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е
ОГЛАС
Градска управа града Зворник, Одјељење за
стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја на основу свог рјешења број: 05373-6/17 од 12.04.2017. године, извршило је у
регистру
Заједница
етажних
власника
стамбених зграда у регистарском листу број 86
упис промјене лица
овлашћеног
за
представљање
и заступање Заједнице
етажних власника зграде ''С-50'' која се налази
у Улици Светог Саве број 50 у Зворнику, на тај
начин што ће досадашњем предсједнику
Скупштине Радовић Жељку, престати право
представљања и заступања Заједнице етажних
власника зграде ''С-50'' Зворник.
У будућем раду , Заједницу етажних власника
зграде ''С-50'' Зворник, ће
представљати и
заступати предсједник Скупштине БогићевићИлић Весна.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
Број: 05-373-6/2017
12. април 2017. године
Зворник

В.Д НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Бранко Јашић с.р.

15.мај 2017.

стамбених
зграда
(«Службени
гласник
Републике Српске», број: 74/03), Градска
управа града Зворника – Одјељење за
стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е
ОГЛАС
Градска управа града Зворник, Одјељење за
стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја на основу свог рјешења број: 05373-7/17 од 25.04.2017. године, извршило је у
регистру
Заједница
етажних
власника
стамбених зграда у регистарском листу број 33
упис промјене лица овлашћеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде ''С-38'' која
се налази у Улици Карађорђева број 10 у
Зворнику, на тај начин што ће досадашњем
предсједнику Управног одбора Јовановић
Живану, престати право заступања Заједнице
етажних власника зграде ''С-38'' Зворник.
У будућем раду , Заједницу етажних власника
зграде ''С-38'' Зворник, ће
заступати
предсједник
Управног
одбора
Врачевић
Александар.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
Број: 05-373-7/2017
25. април 2017. године
Зворник

На основу члана 29. Правилника о упису у
регистар
Заједнице
етажних
власника

В.Д НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА
Бранко Јашић с.р.

_____________________________________________________________________________________
САДРЖАЈ

СКУПШТИНА ГРАДА
1. Одлукa о додјели признања Града
Зворник за 2017.годину
2. Одлукa о давању у закуп грађевинског
земљишта
3. Одлукa о допунским правима породица
погинулих бораца и војних инвалида
4. Одлукa о именовању мртвозорника и
висини накнаде за мртвозорнике
5. Одлукa о усвајању Акционог плана
јачања система социјалне заштите и
инклузије у граду Зворник
6. Закључак о усвајању Извјештаја о
пословању АД''Водовод и комуналије''
Зворник за 2016.годину
7. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
ЈП ''Зворник-стан''АД Зворник за период
01.01.-31.12.2016.године
8. Закључак о усвајању Информације о
стању криминалитета,ЈРМ-а и

безбједности саобраћаја на подручју
града Зворник за период 01.01.31.12.2016.године
9. Закључак о усвајању Информације о
стипендирању студената из буџета града
Зворник у школској 2016/2017 години
10. Закључак о усвајању Извјештаја о
стању безбједности саобраћаја на
територији Града Зворник за 2016.годину
11. Закључак о усвајању Информације о
стању и заштити животне средине на
подручју Града Зворник
ГРАДОНАЧЕЛНИК
1. Правилник о кориштењу и одржавању
моторних возила
2. Правилник о поступку директног
споразума
3. Правилник о начину формирања,
гласања и одлучивања комисије за јавне
набавке
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4. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
Зворничком урбаном удружењу младих
5. Одлука о књижењу разлика утврђених
пописом и стања у књиговодству на дан
31.12.2016.године
6. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
ЗЕВ Б-2
7. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
подршка набавке лијекова за породице
погинулих бораца и ратне војне
инвалиде
8. Одлука о одобравању средства за
суфинансирање заједничког пројекта МЗ
Ђулићи
9. Рјешење о именовању комисије за
усклађивање редова вожње
10. Рјешење о именовању комисије за
постављање вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације, саобраћајне
опреме и других објеката на путу
11. Рјешење о именовању Рада Савића за
вршиоца сталног стручног надзора
Услуге геодетског снимања за потребе
експропријације земљишта
12. Рјешење о именовању Миомира Томића
Извођење радова на инсталацији
централног гријања у ОШ Десанка
Максимовић Челопек
13. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку Бетонирање коловоза, израда и
санација цјевастих и плочастих пропуста
14. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку Изградња канализационе и
водоводне мреже у Спречанској улици
15. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку Изградња Црпне станице за
насеље Кочањи, Ново Село
16. Рјешење о именовању Оперативног тима
за социјалну заштиту и инклузију града
Зворника
17. Рјешење о именовању комисије за
оцјењивање пријава на Јавни позив за
подршку развоја агробизниса
маргинализованих група жена
18. Рјешење о именовању Небојше
Бошковића Уклањање смећа поред
локалних путева и санација дивљих
депонија
19. Рјешење о именовању комисије за
утврђивање и пренос права располагања
имовином града Зворника
20. Рјешење о именовању Бојана
Стевановића Набавка и монтажа
бетонских кугли за ограђивање јавне
површине

15.мај 2017.

21. Рјешење о именовању Владана
Стевановића за вршиоца сталног
стручног надзора Изградња
канализационе и водоводне мреже у
Спречанској улици
22. Рјешење о именовању Миомира Томића
и Дарка Василића за вршиоце сталног
стручног надзора Изградња фискултурне
сале за школу на Брањеву
23. Закључак о одобравању новчаних
средстава Остојић Мири
24. Закључак о одобравању новчаних
средстава Томић Владану
25. Закључак о одобравању новчаних
средстава Месаровић Стевану
26. Закључак о одобравању новчаних
средстава Симић Миленку
27. Закључак о одобравању новчаних
средстава Живановић Живораду
28. Закључак о одобравању новчаних
средстава Цвјетиновић Вукани
29. Закључак о одобравању новчаних
средстава Мићић Крсти
30. Закључак о одобравању новчаних
средстава Мујановић Алији
31. Закључак о одобравању новчаних
средстава Јокић Петку
32. Закључак о одобравању новчаних
средстава МЗ Каменица
33. Закључак о одобравању новчаних
средстава Максимовић Миланки
34. Закључак о одобравању новчаних
средстава Челић Тимотији
35. Закључак о одобравању новчаних
средстава Миличић Његослави
36. Закључак о одобравању новчаних
средстава Голубовић Рајку
37. Закључак о одобравању новчаних
средстава Мијатовић Неђи
38. Закључак о одобравању новчаних
средстава Скочо Божидару
39. Закључак о одобравању новчаних
средстава Хајдаревић Ехлимани
40. Закључак о одобравању новчаних
средстава Радовановић Радовану
41. Закључак о одобравању новчаних
средстава Јовановић Дани
42. Закључак о одобравању новчаних
средстава Цвијановић Даници
43. Закључак о одобравању новчаних
средстава Алемпић Маријани
44. Закључак о одобравању новчаних
средстава Халиловић Селвиру
45. Закључак о одобравању новчаних
средстава Гаврић Иванки
46. Закључак о одобравању новчаних
средстава Симић Раду
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47. Закључак о одобравању новчаних
средстава Димитрић Сузани
48. Закључак о одобравању новчаних
средстава Чирак Мирнесу
49. Закључак о одобравању новчаних
средстава Авдић Рукији
50. Закључак о одобравању новчаних
средстава ФК Српски Соко
51. Закључак о одобравању новчаних
средстава Фудбалским клубовима
52. Закључак о одобравању новчаних
средстава Центру за подршку дјеци са
сметњама у развоју
53. Закључак о одобравању новчаних
средстава Јовичић Тонки
54. Закључак о одобравању новчаних
средстава Лазић Зорану
55. Закључак о одобравању новчаних
средстава Мачак Гордани
56. Закључак о одобравању новчаних
средстава ФК Брањево
57. Закључак о одобравању новчаних
средстава Манојловић Милану
58. Закључак о одобравању новчаних
средстава Тодић Драги
59. Закључак о одобравању новчаних
средстава Поповић Иванки
60. Закључак о одобрабању новчаних
средства Пејић Лазару
61. Закључак о одобравању новчаних
средстава Јовић Драгану
62. Закључак о одобравању новчаних
средстава Стевановић Драгани
63. Закључак о одобравању новчаних
средстава Бошковић Вујадину
64. Закључак о одобравању новчаних
средстава Савић Томи
65. Закључак о одобравању новчаних
средстава Тучић Весни
66. Закључак о одобравању новчаних
средстава Гојкић Адили
67. Закључак о одобравању новчаних
средстава Пејић Невени
68. Закључак о одобравању новчаних
средстава Ћуповић Драгани
69. Закључак о одобравању новчаних
средстава Сакић Злати
70. Закључак о одобравању новчаних
средстава Милошевић Драгици
71. Закључак о одобравању новчаних
средстава Вукотић Милојки
72. Закључак о одобравању новчаних
средстава Видовић Роси
73. Закључак о одобравању новчаних
средстава Манојловић Зорици
74. Закључак о одобравању новчаних
средстава Планинарско еколошком
удружењу

15.мај 2017.

75. Закључак о одобравању новчаних
средстава Мирославу Јовићу
76. Закључак о одобравању новчаних
средстава Хасановић Мустафи
77. Закључак о одобравању новчаних
средстава Повлакић Беризу
78. Закључак о одобравању новчаних
средстава Џелиловић Осму
79. Закључак о одобравању новчаних
средстава Јовић Ненаду
80. Закључак о одобравању новчаних
средстава Докмић Цвији
81. Закључак о одобравању новчаних
средстава Јовановић Миици
82. Закључак о одобравању новчаних
средстава Бојић Госпи
83. Закључак о одобравању новчаних
средстава Деспотовић Александру
84. Закључак о одобравању новчаних
средстава Сакић Наилу
85. Закључак о одобравању новчаних
средстава Хрњић Рамизу
86. Закључак о одобравању новчаних
средстава Милићевић Радиши
87. Закључак о одобравању новчаних
средстава Несторовић Немањи
88. Закључак о одобравању новчаних
средстава Павловић Загорки
89. Закључак о одобравању новчаних
средстава Тешић Драгани
90. Закључак о одобравању новчаних
средстава Даутовић Адели
91. Закључак о одобравању новчаних
средстава Миљановић Милици
92. Закључак о одобравању новчаних
средстава Грујић Ведрани
93. Закључак о одобравању новчаних
средстава Лазаревић Милки
94. Закључак о одобравању новчаних
средстава Видаковић Стеви
95. Закључак о одобравању новчаних
средстава Ристић Рајку
96. Закључак о одобравању новчаних
средстава Лакић Ивани
97. Закључак о одобравању новчаних
средстава Хаџић Авдулаху
98. Закључак о одобравању новчаних
средстава Савић Душану
99. Закључак о одобравању новчаних
средстава Тојчић Марици
100. Закључак о одобравању новчаних
средстава Видовић Александру
101. Закључак о одобравању новчаних
средстава Хајдуковић Милу
102. Закључак о одобравању новчаних
средстава Вуковић Мили
103. Закључак о одобравању новчаних
средстава Цвјетиновић Мирославу
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104. Закључак о одобравању новчаних
средстава Ракић Раци
105. Закључак о одобравању новчаних
средстава Мишић Дејану
106. Закључак о одобравању новчаних
средстава Савић Младену
107. Закључак о одобравању новчаних
средстава Арсеновић Јованки
108. Закључак о одобравању новчаних
средстава Мијић Марији
109. Закључак о одобравању новчаних
средстава Вуковић Сањи
110. Закључак о одобравању новчаних
средстава Хрњић Едину
111. Закључак о одобравању новчаних
средстава Јаношевић Анђелки
112. Закључак о одобравању новчаних
средстава Симић Рајки
113. Закључак о одобравању новчаних
средстава Мијић Велибору
114. Закључак о одобравању новчаних
средстава Брајић Радославу
115. Закључак о одобравању новчаних
средстава Јосић Крсманији
116. Закључак о одобравању новчаних
средстава Илић Миле
117. Закључак о одобравању новчаних
средстава Вигњевић Валентини
118. Закључак о одобравању новчаних
средстава Ковачевић Недељку
119. Закључак о одобравању новчаних
средстава Радић Богдани
120. Закључак о одобравању новчаних
средстава Марковић Душку
121. Закључак о одобравању новчаних
средстава Лазић Зорану
122. Закључак о одобравању новчаних
средстава Хрустановић Амели
123. Закључак о одобравању новчаних
средстава Рахмановић Мајди
124. Закључак о одобравању новчаних
средстава Мићић Рајки
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125. Закључак о одобравању новчаних
средстава Јешић Зорици
126. Закључак о одобравању новчаних
средстава Димитријевић Драгану
127. Закључак о одобравању новчаних
средстава Видаковић Бранкици
128. Закључак о одобравању новчаних
средстава Савић Виолети
129. Закључак о одобравању новчаних
средстава Писић Љубинки
130. Закључак о одобравању новчаних
средстава Мијић Зорану
131. Закључак о одобравању новчаних
средстава Чикарић Едини
132. Закључак о одобравању новчаних
средстава Лукић Слађану
133. Закључак о одобравању новчаних
средстава Обрадовић Данијели
134. Закључак о одобравању новчаних
средстава Бошковић Радинки
135. Закључак о реалокацији средстава
буџета за 2016 издаци за пројекте
водовода потрошачка јединица 01190170
Одјељење за финансије
1. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетског корисника бр:24/17
2. Закључак о реалокацији средстава
буџета потрошачка јединица 01191140одјељење за финансије
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и послове саобраћаја
1. Оглас о извршеном упису у регистру ЗЕВ
у регистарском листу број 86 промјене
лица овлашћеног за представљање и
заступање ЗЕВ С-50
2. Оглас о извршеном упису у регистру ЗЕВ
у регистарском листу број 33 промјене
лица овлашћеног за заступање ЗЕВ С-38
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