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Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске", број: 101/04,
42/05 и 118/05 и 98/13) и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник - пречишћени текст („Службени
гласник општине Зворник", број 09/14), Начелник
општине доноси
ПРАВИЛНИК
О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
А. ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 1.
Овим Правилником регулишу се питања додјеле
студентских стипендија из буџета општине Зворник.
Право на стипендију општине Зворник у складу са овим
Правилником могу остварити редовни студенти који
имају стално пребивалиште на подручју општине
Зворник а студирају на факултетима у Републици
Српској, Федерацији Босне и Херцеговине или у
Републици Србији.
Члан 2.
Стипендија општине Зворник не може се додијелити
студенту:
1. Који је губио једну од претходних година студија
2. Који је корисник стипендије од стране другог
даваоца
3. Који има просјек оцјена мањи од 7,00
4. Прве године који има просјек оцјена из средње
школе мањи од 4,00
5. Који је апсолвент
6. Који је на мастер студијама
7. Који је старији од 26 година
8. Који не достави комплетну документацију утврђену
Конкурсом
9. На листи „Слабо материјално стање“:

за више од једног студента из истог
породичног домаћинства,
чији укупни мјесечни приходи по члану
породице прелазе 500КМ,
чији је родитељ власник или сувласник
капитала у привредном друштву или
самостални предузетник.
10. Из других разлога утврђених овим Правилником.
Б. КОНКУРС, РАНГ ЛИСТЕ И ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ
-

Члан 3.
Додјела стипендија се врши на основу Конкурса који
расписује Комисија за стипендије за сваку школску
годину.
Конкурс траје 30 календарских дана.
Конкурс се објављује на локалној радио станици,
званичној Интернет страници општине Зворник, на
огласној табли Општине и свим мјесним канцеларијама
Општине.
Члан 4.
Конкурс за стипендије се расписује за
четири
категорије стипендиста, и то:
1. Студенти са просјеком оцјена већим од 8,50
2. Студенти прве године носиоци „Вукове дипломе“
из средње школе
3. студенти слабог материјалног стања
4. Студенти дјеца породица погинулих бораца,
ратних војних инвалида 1-4. категорије.
За сваку категорију стипендиста Комисија за стипендије
израђује посебну ранг листу.
Члан 5.
Укупна средства за стипендије планирана буџетом
општине Зворник за текућу годину, расподјељују се
како слиједи:
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претходних година студија множи са 2
(два);
- за сваку завршену годину студија
- један бод;
- кандидат без материјалних примања
за све чланове домаћинства три
бода;
- кандидат чија мјесечна укупна
примања у домаћинству по члану износе:
до 200КМ
два бода,
преко 200 КМ до 350КМ

- стипендије за све студенте са просјеком оцјена већим
од 8,50;
- стипендије за све студенте прве године носиоце
„Вукове дипломе“ из средње школе.
Преостала средства расподијелиће се према одлуци
Начелника, а на приједлог Комисије за стипендије, за
категорије:
- студенти слабог материјалног стања,
- студенти дјеца породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида 1-4. Категорије,
- до 5% укупно распопложивих средстава за
стипендије остаје у резерви.
Члан 6.
Висина стипендије износи 100КМ мјесечно и исплаћује
се у 10 месечних рата за студенте из категорије:
1. Студенти са просјеком оцјена већим од 8,50
2. Студенти прве године носиоци „Вукове дипломе“ из
средње школе
3. Студенти без оба родитеља и
4. Студенти са хендикепом.
Висина стипендије и број рата за остале двије
категорије утврђује Начелник на основу приједлога
Комисије за стипендије а на основу броја предатих
пријава на Конкурс и расположивих средстава за
стипендирање.
В. ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ И БОДОВАЊЕ
Члан 7.
Критеријуми за добијање стипендије и бодовање на
ранг листама:
1.

Студенти са просјеком оцјена изнад 8,50
- Сви студенти са просјеком оцјена
већим од 8,5, а који испуњавају
услове Конкурса
биће
стипендирани без обзира на број
поднијетих захтјева по Конкурсу.

2. Студенти прве године који су носиоци „Вукове
дипломе“
- Сви студенти прве године студија,
носиоци „Вукове дипломе“ из средње
школе а који испуњавају услове
Конкурса биће стипендирани без
обзира на број поднесених пријава по
Конкурсу.
3.
Студенти слабог материјалног стања, бодују
се на основу следећих критерија:
- признања и награде учествовања у
научним или пројектним активностима
-један бод;
- за успјех у школовању; за студенте
прве године, просјечна оцјена из
средње школе множи се са 3,5 а за
остале студенте, просјечна оцјена
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- један бод;
студент државног факултета
бода;
- дефицитарно занимање
- два бода.
-

4.

два

Студенти дјеца породица погинулих бораца,
ратних војних инвалида 1-4 категорије
- признања и награде учествовања у
научним или пројектним активностима
-један бод;
- за успјех у школовању; за студенте
прве године, просјечна оцјена из
средње школе множи се са 3,5 а за
остале студенте, просјечна оцјена
претходних година студија множи се
са 2 (два)
- за сваку завршену годину студија
- један бод;
- за студенте без једног родитеља
- три бода;
- за студенте чији је родитељ РВИ
инвалид од I до IV категорије - два бода;
- корисник социјалне помоћи или туђе
његе
- два бода;
- кандидат чија мјесечна укупна
примања у домаћинству по члану износе:
до 200КМ
- два бода,
преко 200 КМ до 350КМ
- један бод;
- студент државног факултета
- два бода;
- дефицитарно занимање
- два бода.

Комисија за стипендије у сарадњи са Заводом за
запошљавање РС, Биро Зворник и Одјељењем за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
утврђује Листу дефицитараних занимања као основ за
бодовање.
Студентима без оба родитеља и студентима са
хендикепом, који испуњавају услове Конкурса
додјелиће се стипендија без обзира на мјесто на ранг
листи.
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• остале доказе о примањима.
- награде признања, дипломе, научни и
пројектни радови и сл. (овјерена копија),
- фотокопију „картице текућег рачуна“
пословне банке у Зворнику.

Г. ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 8.
Кандидат за додјелу стипендије подноси писмени
захтјев на прописаном обрасцу и може
конкурисати само на једну од утврђених
категорија -листа.
1.

Студенти са просјеком већим од 8,50 уз захтјев
прилажу и следећа документа:
- потврда о статусу редовног студента
одређене године студија,
- оцјене из претходних година са изведеном
просјечном
вриједности
оцјена
током
студирања,
- фотокопија индекса,
- изјаву да није корисник стипендије од
другог даваоца,
- награде признања, дипломе, научни и
пројектни радови и сл.
- фотокопију „картице текућег рачуна“
пословне банке у Зворнику.

2.

Студенти прве године носиоци „Вукове дипломе“
уз захтјев прилажу и следећа документа:
- потврда о статусу редовног студента,
- овјерену фотокопију „Вукове дипломе“,
- фотокопија индекса,
- изјаву да није корисник стипендије од
другог даваоца,
- фотокопију „картице текућег рачуна“
пословне банке у Зворнику.

3.

Студенти за листу „слабог материјалног стања“ уз
захтјев прилажу и следећа документа:
- копије свједочанстава о завршеним
претходним разредима и увјерење о упису
више или високе школе - за студенте прве
године студија,
- потврда о статусу редовног студента
одређене године студија,
- оцјене из претходних година са изведеном
просјечном
вриједности
оцјена
током
студирања,
- фотокопија индекса,
- изјаву о заједничком домаћинству,
- изјаву да није корисник стипендије од
другог даваоца, и да му родитељ није власник
привредног друштва или предузетничке радње,
- увјерење да је родитељ корисник социјалне
помоћи или туђе његе,
- доказе о примањима за сваког члана
домаћинства:
• висине
просјечне
плате
у
претходна три мјесеца,
• увјерења о износу пензија у
претходна три мјесеца,
• потврда
од
Завода
за
запошљавање за незапослене чланове
домаћинства,

11. фебруар 2015.

4.

Студенти за листу, дјеца породица погинулих
бораца, ратних војних инвалида 1-4 категорије, уз
захтјев прилажу и следећа документа:
- копије свједочанстава о завршеним
претходним разредима и увјерење о упису
више или високе школе - за студенте прве
године студија,
- потврда о статусу редовног студента
одређене године студија,
- оцјене из претходних година са изведеном
просјечном
вриједности
оцјена
током
студирања,
- фотокопија индекса,
- изјаву о заједничком домаћинству,
- изјаву да није корисник стипендије од
другог даваоца
- увјерења или доказе:
• извод из матичне књиге умрлих
(дјеца без једног или оба родитеља),
• увјерење о инвалидности (ученици
и студенти чији је родитељ инвалид),
• увјерење да је корисник социјалне
помоћи или туђе његе,
• увјерење о хендикепу особе која се
пријављује на конкурс,
- доказ о примањима за сваког члана
домаћинства:
• висине
просјечне
плате
у
претходна три мјесеца,
• увјерења о износу пензија у
претходна три мјесеца,
• увјерења о износу породичне и
личне инвалиднине,
• потврда
од
Завода
за
запошљавање за незапослене чланове
домаћинства,
• остале доказе о примањима,
- награде признања, дипломе, научни и
пројектни радови и сл. (овјерена копија)
- фотокопију „картице текућег рачуна“
пословне банке у Зворнику.

Члан 9.
Студенти које је општина Зворник стипендирала у
претходној школској години, да би остварили право на
стипендију у текућој школској години обавезни су се
пријавити на конкурс, а уз пријаву подносе сва тражена
документа по конкурсу.
Д. ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА
Члан 10.
Утврђивање ранг листа за додјелу стипендија врши
Комисија за стипендије коју именује Начелник општине,
и иста се састоји од пет чланова.
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Комисија за стипендије утврђује ранг листе
студената у све четири категорије и исте доставља
Начелнику општине.
Члан 11.
Одлуку о додјели стипендија доноси Начелник
Општине, на приједлог Комисије.
Члан 12.
Резултати конкурса се објављују на огласној табли
општинске управе и у свим мјесним канцеларијама на
подручју општине Зворник.
Сваки учесник у конкурсу може уложити приговор
Начелнику општине у року од 8 дана од дана
објављивања резултата конкурса.
Члан 13.
Студент коме је одобрена стипендија закључује са
општином Зворник уговор о додјели стипендије.
Уговор у име општине Зворник потписује Начелник
општине Зворник. Уговором се регулишу права и
обавезе уговорних страна.
Члан 14.
Студент, потписник уговора, дужан је вратити укупан
износ средстава примљених по основу стипендије,
увећан за камату од 10% у случају:
• ако напусти редовно школовање,
• ако изгуби право на даље школовање.
Од обавезе из претходног става ослобађа се студент
који напусти редовно школовање из оправданих
разлога као што је тежа болест, смрт храниоца
породице и слично.
Члан 15.
У случају давања нетачних и непотпуних података
стипендиста
сноси
кривичну
и
материјалну
одговорност, давања по основу стипендије ће бити
обустављена.
Комисија задржава право да провјери вјеродостојност
података датих у конкурсној процедури.
Члан 16.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о стипендирању студената из буџета
општине Зворник број: 02-67-6 /13 од 25.11.2013.
године.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-67-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум:12.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04,
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42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник -пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број 9/14), а у вези Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2015. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број 15/14), Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о коришћењу средстава за трећерођено и
четврторођено дијете
I
Овом одлуком дефинише се основ, критерији и начин
коришћења средстава планираних Буџетом за
2015.годину
''Средства
за
трећерођено
и
четврторођено дијете'' (ек.код 416100) у укупном износу
од 70.000КМ (седамдесетхиљадаКМ).
II
Средства из тачке 1. додјељују се породицама које
имају стално мјесто пребивалишта на територији
општине Зворник, и то у сврху:
- једнократне исплате породицама којима се роди
треће или четврто дијете у 2015. години у
износу 500КМ,
- једнократна исплата мајкама које у 2015. години роде
прво или друго дијете а нису запослене, у износу
200КМ,
- изузетно једнократне помоћи породицама, изразито
слабог материјалног стања који имају троје и
више школске или малољетне дјеце, до износа
300КМ, једном у току године,
- финансирање програма који имају за циљ подршку
наталитета, заштите мајки и породиља, до износа који
посебним закључком одобри Начелник општине.
Право на коришћење новчаних средства из става 1-3.
ове тачке имају породице чије је
стално мјесто
пребивалишта на територији општине Зворник у
трајању од најмање једну годину за оба родитеља.
III
Коришћење средстава из тачке 2. ове Одлуке вршиће
се на основу поднијетог захтјева на прописаном
обрасцу и других докумената:
- за треће и четврто рођено дијете; извод из матичне
књиге рођених за свако дијете, овјерену
изјаву о
кућном домаћинству и копију личне карте за оба
родитеља и потврду о пребивалишту за оба родитеља,
- за прво и друго рођено дијете мајкама које су
незапослене; родни лист новорођеног дјетета, потврду
о незапослености Бироа за запошљавање, или
овјерена изјава да није запослена и копију личне карте
за оба родитеља и потврду о пребивалишту за оба
родитеља,
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- једнократне помоћи; на основу захтјева, овјерене
изјаве о кућном домаћинству и копију личне карте,
- на основу програма из области заштите породице и
мајки; ако добију позитивну оцјену да је од општег
интереса за општину Зворник.
IV
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-2/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник Пречишћен текст („Службени гласник општине
Зворник“, број 9//14), Начелник општине Зворник,
доноси
ОДЛУКУ
о именовању Организационог одбора
Члан 1.
Именује се Организациони одбор за избор спортисте
године општине Зворник за 2014.годину, у следећем
саставу:
1. Милан Цвијетиновић, предсједник,
2. Владимир Мијатовић, члан
3. Павловић Огњен, члан,
Члан 2.
Организациони одбор из члана 1. ове Одлуке задужен
је за све организационе и техничке активности избора
спортисте године општине Зворник за 2014.годину, и
то:
- Прикупљање приједлога од спортских
организација,
- Утврђивање врста признања и награда,
- Именовање стручног жирија за избор
спортисте године,
- Обезбјеђивање признања и награда,
- Организовање свечаности додјеле признања,
- Утврди план трошкова,
- Достави извјештај Начелнику општине о
избору спортисте године.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и члана 38. и 44.
Статута општине Зворник -Пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“, број 9/14),
Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о финансирању трошкова привременог смјештаја
породица
чије су стамбени објекти потпуно уништени у
поплавама 2014.године
I
Одобрава се финансирање трошкова привременог
смјештаја породицама чији су стамбени објекти (куће)
потпуно уништени у поплавама-клизиштима у мају
2014.године, а у којима су стално живјели у мају
2014.године.
Накнада
трошкова
смјештаја
финансираће се терет буџета општине Зворник.
II
Финансирање трошкова привременог смјештаја ће се
вршити плаћањем трошкова станарине за величину
стамбеног простора који по стандардима одговара
одређеној породици у складу са бројем чланова
породице.
У цијену станарине не улазе трошкови
комуналних усуга.
Финансирање привременог смјештаја ће се вршити до
коначног рјешавања стамбеног питања породица, у
смислу обнове и изградње кућа.
III
Право на
финансирање трошкова привременог
смјештаја (трошкови станарине) имају све породице
чији су стамбени објекти потпуно уништени, или су у
таквом стању да нису условни за становање а према
налазу Комисије за процјену штета од поплава на
стамбеним објектима.
IV
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Породице из тачке 1. ове Oдлуке самостално изналазе
привремени смјештај a одобравање мјесечне
закупнине-станарине, не може прећи износ просјечног
закупа који је тренутно на тржишту на територији
општине Зворник. Ове породице надлежном одјељењу
достављају адресу привременог смјештаја и податке о
власнику стамбеног простора гдје су смјештене.
V
Породица које имају право на трошкове смјештаја у
складу са овом одлуком подносе захтјев Одјељењу за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, које
по захтјеву одлучује у року од седам дана.
VI
Задужује се Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности да на основу налаза Комисије
за процјену штета од поплава на стамбеним објектима,
сачини списак породица које имају право на трошкове
смјештаја и да редовно израђује појединачна акта
породицама којима се врши исплата накнаде за
закупнину у складу са овом одлуком.
VII
Породице које не прихвате понуђену могућност обнове
кућа губе право на трошкове привременог смјештаја у
складу са овом одлуком.
VIII
Задужује се Одјељење за финансије да обезбеди
редовну исплату
трошкова смјештаја по актима
Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности.
IX
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у ''Службеном гласнику'' општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-3/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
Одјељење за привреду,пољопривреду и друштвене
дјелатности општинске управе Зворник, на захтјев
Удружења грађана ''Дивуч'' Дивич-Зворник, у предмету
кориштења имена насељеног мјеста општине Зворник у
називу Удружења, на основу члана 4. А у вези са
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чланом 3. Одлуке о употреби симбола и имена општине
Зворник (''Службени гласник општине Зворник'',
број:17/09), доноси
ОДЛУКу
Члан 1.
Одобрава се Удружењу грађана ''Дивич'' Дивич-Зворник
употреба имена насељеног мјеста општине Зворник у
називу Удружења.
Члан 2
Удружење грађана ''Дивич'' Дивич-Зворник, може
извршити регистрацију код надлежног Суда под
предложеним именом.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења , а биће
објављена у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-56/15
НАЧЕЛНИК
Датум:21.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку (Службени гласник РС“, број: 13/02, 87/07 И
50/10) и тачке
66. Упутства о спровођењу
канцеларијског пословања у републичким органима
управе („Службени гласник РС“, број:31/05), Начелник
одјељења за општу управу д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ

У Одјељењу за општу управу Административне
службе општине Зворник у 2015. години, водиће се
попис аката за следеће предмете:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Захтјеви за додјелу студентских стипендија
Конкурси за пријем у радни однос
Конкурси за пријем у радни однос
приправника
Конкурси по основу Закона о јавним
набавкама - ТЕНДЕРИ
Конкурс за избор директора и управних
одбора
Налози за службена путовања
Издавање преписа из архиве
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Службени гласник општине Зворник
Евиденција о издатим преписима, овјереним
копијама и предметима за потребе АСО
Зворник
Цивилна заштита
Изборна комисија – дописи, обавјештења,
рјешења, закључци.
Пошта матичара
Издавање извода из МКР
Издавање извода из МКВ
Издавање извода из МКУ
Издавање увјерења из КД
Издавање увјерења, извјештаја, обавјештења
и увјерења која се воде по службеној
дужности
Пријава за упис у МКР
Пријава за упис у МКВ
Пријава за упис у МКУ
Записници о упису националности и
вјеросиповјести
Увјерење о приходима чланова домаћинства
Потврда о издржавању и животу за
пензионере
Накнадни уписи у радну књижицу
Интерна ревизија
Евиденција казни, испис из војне евиденције
лица која су се одрекла држављанства БиХ и
РС и други захтјеви,
Повјерљива и строго повјерљива пошта из
војне евиденције
Повјерљива и строго повјерљива пошта АСО
Зворник
Пријаве у војну евиденцију
Одјаве из војне евиденције
Увјерења из војне евиденције-разна
Захтјеви за увјерење из БОБ 8 и ЦЈБ
Захтјеви за увјерење о оклоностима
рањавања, повређивања и смрти
Захтјеви
за
издавање
медицинске
документације и налаза оцјене и мишљења
НВЉК
Захтјеви за признавање учешћа у рату и
признавње рањавања
Oдређивање кућних бројева
Служба професионалне ватрогасне јединице
Образложење

Тачком 66. Упутства о спровођењу канцеларијског
пословања у републичким органима управе („Службени
гласник РС“, број:31/05), прописано је да старјешина
органа управе или старјешина у чијем је саставу
писарница на почетку календарске године рјешењем
одређује предмете за које ће се водити попис аката.
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Имајући у виду напријед наведено одлучено је као у
диспозитиву рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Број: 07-052-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум:05.01.2015. године
ОДЈЕЉЕЊА
Мурадиф Селимовић,с.р.
На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 38. став 1. алинеја 19.
Статута општине Зворник- пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број 9/14) и члана 10.
Правилника о стипендирању студената из буџета
општине Зворник број 02-67-1/15 од 12.01.2015.године,
Начелник општине доноси,
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за стипендије
у школској 2014/15 години
I
У Комисију за стипендије именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Огњен Павловић
Милош Томић
Александар Деспотовић
Милан Ђокић
Фахир Ферхатбеговић
II

предсједник,
члан,
члан,
члан,
члан.

Комисија ће у складу са Правилником о стипендирању
студената те критеријумима Конкурса извршити
бодовање свих учесника конкурса, утврдити приједлог
листе кандидата за додјелу стипендије студентима у
школској 2014/2015 години, те приједлог листе и
извјештај доставити Начелнику.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-67-2/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 9/14) и члана 5. Уговора о пружању
услуга, број 02-360-152/14 од 13.01.2015. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
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I

НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању
грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на вршењу услуга
“Одржавање јавне хигијене у граду Зворнику и
приградским насељима Каракај и Дивич – Лот1 и
Чишћење и одвоз смећа у насељу Козлук и утовар и
одвоз смећа на путним правцима: Пилица, Сапна, Црни
Врх и Кушлат – Лот2“.
II
Услуге из члана I ће вршити „Водовод и комуналије“
а.д. Зворник, према условима из Оквирног споразума
број: 02-360-71/13 од 28.05.2013. године и Уговора о
пружању услуга, број 02-360-152/14 од 13.01.2015.
године. Обавезује се вршилац надзора да након
извршења уговорених услуга, достави Извјештај
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној
набавци у Службу за јавне набавке, развој и
међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-152/14
НАЧЕЛНИК
Датум:13.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 9/14), Начелник општине Зворник, д о н
оси
РЈЕШЕЊЕ
I
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању
грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
“Асфалтирање локалних путева у МЗ Улице“.
II
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ а.д.
Каракај бб, Зворник, према условима из понуде број:
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02-360-148-2/14 од 24.12.2014. године, одмах по
потписивању уговора о извођењу радова. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених
радова, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-148/14
НАЧЕЛНИК
Датум:15.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 39/14), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 9/14) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-022-171/13 од 10.10.2013. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Асфалтирање
путева на подручју МЗ Брањево – Лот1 и
Асфалтирање путева на подручју МЗ Локањ –
Лот2“, број: 02-360-6/15, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Срђан Деспић, члан,
Александар Крсмановић, члан,
Бојана Милићевић, члан,
Огњен Павловић, члан.
II

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-6/15 од 22.01.2015. године, у складу са
Законом о јавним набавкама, а отварање понуда ће се
обавити дана 30.01.2015. године у 12.00 часова у Малој
сали Општинске управе Зворник.
lll
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-6/15
НАЧЕЛНИК
Датум:28.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 39/14), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 9/14) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-022-171/13 од 10.10.2013. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Асфалтирање
пута Петковци – Клиса (код раскрснице Мераја у МЗ
Клиса)“, број: 02-360-18/15, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Милош Томић, члан,
Сања Перић, члан,
Ружа Остојић, члан,
Огњен Павловић, члан.
II

11. фебруар 2015.

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-18/15 од 29.01.2015. године, у складу са
Законом о јавним набавкама, а отварање понуда ће се
обавити дана 09.02.2015. године у 12.00 часова у Малој
сали Општинске управе Зворник.
lll
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-18/15
НАЧЕЛНИК
Датум:06.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Рeпублике Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), и
члана 38. и 44. Статута општине Зворник (''Службени
гласник општине Зворник'', 9/14), Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
о накнади трошкова превоза ученицима
I
Одобрава се накнада на име трошкова превоза
ученицима из МЗ Каменица који похађају основну
школу у Папраћи, за мјесеце новембар и децембар
2014.године.

1.

Шијаковић (Славољуб) Дејан

3 разред

34,00

2.

Шијаковић (Славиша) Милица

3 разред

34,00

3.

Петровић (Горан) Славиша

4 разред

34,00

4.

Зекић (Јован) Јована

4 разред

34,00

5.

Беатовић (Горан) Андријана

5 разред

34,00

6.

Зекић (Јован) Ристо

5 разред

34,00

7.

Поповић (Југослав) Александра

6 разред

34,00

8.

Зекић (Славко) Дејана

6 разред

34,00

9.

Шијаковић (Илија) Радојка

7 разред

34,00

10. Поповић (Југослав) Стефан

8 разред

34,00

11. Петровић (Неђо) Небојша

8 разред

34,00

12. Петровић (Горан) Радиша

8 разред

34,00

УКУПНО
II
Средства ће се исплатити на благајни општине.

408,00 КМ

Средства из тачке 1. овог Закључка обезбедиће се са
буџетске позиције 416100-Партиципација превоза
ученика.

9

Службени гласник општине Зворник

Број 1
III

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-135/14
НАЧЕЛНИК
Датум:23.12.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Миљановић (Драго) Војиславу из Зворника-Гробнице,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-2/15
НАЧЕЛНИК
Датум:05.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 28. и 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број:101/04,42/05,118/05 и 98/13), и члана 38. И 44.
Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14)Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Поводом Божићних празника одобрава исплата
новчане помоћи за вишечлане породице слабог
материјалног стања, према списку који утврди Центар

11. фебруар 2015.

за
социјални
рад
и
Одјељење
за
привреду,пољопривреду и друштвене дјелатности.
Укупна средства за ове намјене утврђују се у износу
8.000,00 КМ (осамхиљада КМ).
Члан 2.
Средства из претходног става обезбједиће се са
буџетске
позиције
''Дознаке
за
једнократне
помоћи'',економски код 416100.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-115
НАЧЕЛНИК
Датум:05.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Николић Милу, са
ЈМБГ:29011970183897 из МЗ Бошковићи,незапосленом
демобилисаном борцу који има статус породице
погинулог борца у износу од 1.000,00 КМ на име
помоћи за изградњу породичне куће која је уништена у
временским непогодама-клизиште.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-Текуће помоћи
за
финансирање
збрињавања
најугроженијих
породица-Одјељење за борачко инвалидску заштиту01190180.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1104/14
НАЧЕЛНИК
Датум:05.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Симић (Гојко) Љубиши,РВИ из Ораовца, са
ЈМБ:2406972183958,одобрава се исплата у износу од
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11. фебруар 2015.

200,00 КМ, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде,рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

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

Члан 2.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1312/14
НАЧЕЛНИК
Датум:05.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Фудбалском савезу општине
Зворник намјенски за покривање трошкова и наградног
фонда Божићног турнира у малом фудбалу ''ЗВОРНИК
2015'' који се одржава у Зворнику од 09.01. до 14.01. у
износу од 2.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200-грант за финансирање спортских
организација.
Средства уплатити на жиро рачун ФСО Зворник код
НЛБ Развојне банке број:562-009-00002329-51.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-3/15
НАЧЕЛНИК
Датум:08.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Мирковић (Здравко) Саши, ППБ из Зворника , са ЈМБ:
2907981170051 и сталним мјестом пребивалишта Вука
Караџића 129 одобрава се исплата у износу од 300,00
КМ, на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења.

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити
именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1334/14
НАЧЕЛНИК
Датум:08.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства за набавку професионалне
камере у износу од 5.800,00 КМ.Камера се набавља за
потребе ЈП Радио Телевизија Републике Српске
тј.студија РТРС-а у Зворнику.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске резерве а реалоцирати на позицију 415200грант за презентацију града Зворника.
Средства уплатити на жиро рачун добаваљача након
уредно испостављене фактуре.
Задужује се одјељење за финансије да припреми
документацију неопходну за уступање опреме на
кориштење.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-5/14
НАЧЕЛНИК
Датум:08.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобравају се средства Средњошколском центру
''Петар Кочић'' Зворник намјенски за покривање дијела
трошкова набавке канцеларијског намјештаја за
потребе школе у износу од 1.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске резерве.
Средства уплатити на жиро рачун СШЦ ''Петар
Кочић''Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-134/14
НАЧЕЛНИК
Датум:08.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Технолошком факултету
Зворник
намјенски
за
покривање
трошкова
организације IV Међународног конгреса:''Инжињерство,
екологија и материјал у процесној индустрији'' који се
одржава од 04.03. до 06.03. у износу од 2.500,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске резерве а реалоцирати на позицију 415200грант за презентацију града Зворника.
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Средства уплатити на жиро рачун Технолошког
факултета Зворник код НЛБ Развојне банке број:562099-80950598-34,сврха
дознаке:Спонзорство
конгреса,врста
прихода:722532,буџетска
организација:0831019.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-4/14
НАЧЕЛНИК
Датум:08.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Махмутовић (Селим) Хати из Зворника, са ЈМБ:
1008964187228, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –тешка
материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1269/14
НАЧЕЛНИК
Датум:12.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из

12

Број 1

Службени гласник општине Зворник

буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

од

Ђурић (Гојко) Милићу из Зворника ул.Симе Перића
бр.105, са ЈМБ: 0810952183925, одобрава се исплата
у износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-10/15
НАЧЕЛНИК
Датум:12.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Лазић (Милутин) Зорану из Зворника,
са
ЈМБГ:2506973188956, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи
трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-71/14
НАЧЕЛНИК
Датум:27.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Дамјановић (Бранко) Бори из Зворника-Ново Село,
ЈМБГ 2104955172679, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-5/14
НАЧЕЛНИК
Датум:12.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Трифковић Зори из Зворника,ЈМБГ 2911954195015,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи –трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1285/14
НАЧЕЛНИК
Датум:12.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Mилутиновић (Рајко) Цвијану из Каракаја-Еникон
бараке, са ЈМБ:3003948183897, одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1298/14
НАЧЕЛНИК
Датум:13.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стевановић (Петар) Јелки,ППБ из Горњег Локања, са
ЈМБ:2303963506163, одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за инвалиде,рањене и ППБ.
Средства исплатити
именованом
на благајни
Општинске управе општине Зворник.
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Члан 3.

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1311/14
НАЧЕЛНИК
Датум:13.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Ђурић Мићи из Зворника ул.Радничка ''С-18'', са
ЈМБ:0112954183893, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1314/14
НАЧЕЛНИК
Датум:13.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Готовац Станки из МЗ
Китовнице, са ЈМБ:1010955188917 у износу 300,00 КМ
на име организовања и плаћања трошкова сахране за
преминулог Готовац Милана који је био врло слабог
материјалног стања.
Члан 2.
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Средства исплатити са позиције 416100-Једнократне
помоћи појединцима и трошкови за сахране
незбринутих лица, потрошачка јединица Одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1183/14
НАЧЕЛНИК
Датум:13.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Туристичкој организацији општине
Зворник,исплата
5.000,00
КМ,намјенски
за
финансирање текућих активности у 2015.години.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције,Субвенција за рад Туристичке
организације, економски код 414100.
Средства ће се уплатити на жиро-рачун Туристичке
организације.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-7/15
НАЧЕЛНИК
Датум:15.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Коковић (Бранко) Ведрану из Улица-Ново Насеље бб,
са ЈМБГ: 2202985170184, одобрава се исплата
у
износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења брата.
Члан 2.
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Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-24/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Цвијановић (Илија) Ђорђу из Зворника ул.Карађорђева
бр.227, са ЈМБГ:0602950171146, одобрава се исплата
у износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1228/14
НАЧЕЛНИК
Датум:16.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стјепановић (Војо) Милану из Пађина,
са
ЈМБГ:1508974183916, одобрава се исплата у износу
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од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-15/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Вашек (Драган) Дамиру из Зворника ул.Светог Саве
бр.196, са ЈМБГ: 1209968183893, одобрава се исплата
у износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-29/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Басиљевић Цвјетку из Челопека,
са ЈМБГ:
0210939183897, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-17/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобравају се новчана средства Министарству
здравља и социјалне заштите из Бања Луке, у износу
од 139.849,14 КМ (30%) за финансирање пројекта
''Јачање здравственог сектора (ХСЕП)'',а према члану
3. Споразума о обавезама и одговорностима у процесу
имплементације Пројекта јачања здравственог сектора
бр:02-500-1/12 од 19.08.2012.год. и документа бр:11-09500-17-58/14 од 20.09.2014. и 11/09-500-17-58.1/14 од
06.11.2014.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200-Грант за развој
амбуланте породичне медицине-Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности на жиро-рачун 562099-80234717-97.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-052-187-1/14
НАЧЕЛНИК
Датум:16.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72.став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'',број:101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
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(«Службени гласник општине Зворник» број: 9/14),
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
О одобравању средстава ОШ''Десанка
Максимовић''Челопек
Члан 1.
ОШ''Десанка Максимовић'' Челопек одобрава се
исплата новчаних средстава у износу 800,00 КМ
(осамстотинаКМ) на име обиљежавања Школске Славе
''Светог Саве''.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције грант за санацију школских објеката,
економски код 415200.
Средства ће се дозначити на жиро Синдиката Школе,
број:562-009-00001261-54, код НЛБ-Развојна банка
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-12/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Пантић (Душан) Светозару из
Зелиња,ЈМБ-2705940183953,исплата
једнократне
новчане помоћи у износу од 150,00 КМ за плаћање
дажбина као лицу кориснику туђе његе и помоћи коме је
клизиште уништило кућу у мајским непогодама.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције,416100-једнократне
помоћи
појединцима и трошкови за сахрану незбринутих лица.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-32/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК

11. фебруар 2015.

Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Преузима се обавеза ОШ''Петар Кочић''Козлук,
подручна школа у Тршићу, по понуди број:2062 од
10.09.2014.године за набавку материјала централног
гријања, у износу 6064,39 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог Закључка ће се уплатити
добављачу, ДОО''Вокел ''Бијељина, на жиро-рачун
број:194-110-31062011-67 код Павловић банке.
Средства ће се исплатити на терет буџетске позиције
Издаци за градњу школских објеката, економски код
511100..
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-98/14
НАЧЕЛНИК
Датум:16.09.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Бошковић Биљане, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Бошковић
Биљани
ЈМБ:
1805984778610,Зворник
–Б.Југовића
Б-12,4/1
једнократна исплата у износу од 200,00 КМ за друго
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-8/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Хасановић Фатиха, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Хасановић
Фатиху
ЈМБ:
2904991183896,Зворник –Г.Шетићи бр.78 једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-7/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Мирковић Сање, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Мирковић
Сањи
ЈМБ:
1108983188906,Зворник
–В.Караџића
бр.129
једнократна исплата у износу од 500,00 КМ за треће
рођено дијете.

11. фебруар 2015.

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 закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-6/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Перић Дарка, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Перић
Дарку
ЈМБ:
2210985773647,Зворник –Трновица бр.10 једнократна
исплата у износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-5/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Сарајлић Паше, Начелник
општине доноси
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ЗАКЉУЧ А К

Члан 1.

I

Одобрава се Николић Недељку из Бошковића, са
ЈМБ:1903950183903, једнократна новчана помоћ на
име трошкова смјештаја за мјесеце јануар и фебруар
2015.године у износу од 240,00 КМ.
Кућа именованог је потпуно уништена у поплави из маја
2014.године.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-50/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

Одобрава
се
Сарајлић
Паши
ЈМБ:
1202986185033,Зворник
–Глумина
једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-3/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Рикић Владанки из Каракаја, са ЈМБ: 0311992778631,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи –тешка материјална
ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-18/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

Члан 1.
Одобрава се Савић (Цвјетко) Стеви из Бошковића, са
ЈМБ:1504952183917, једнократна новчана помоћ на
име трошкова смјештаја за мјесеце јануар и фебруар
2015., у износу од 200,00 КМ.
Кућа именованог је оштећена од клизишта у мају
2014.године.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-54/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Чикарић Зејни из Каменице, са
ЈМБ:0204947188946,супрузи
Чикарић
Авдулаха
једнократна новчана помоћ на име плаћања трошкова
смјештаја за мјесеце јануар и фебруар 2015., у износу
од 200,00 КМ.
Кућа именованог је оштећена од клизишта у мају
2014.године.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-59/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Филиповић (Петко) Милеви из Бошковића,
са ЈМБ:2404949188907, једнократна новчана помоћ на
име плаћања трошкова смјештаја за мјесеце јануар и
фебруар 2015., у износу од 240,00 КМ.
Кућа именоване је потпуно уништена у поплави из маја
2014.године.
2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.

11. фебруар 2015.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-52/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Драшковић Вукашину из Зворника ,Светог
Саве 148, са ЈМБ:2810973183906, једнократна новчана
помоћ на име плаћања трошкова електричне енергије у
привременом смјештају, у износу од 150,00КМ.
Кућа именованог је оштећена од клизишта у мају
2014.године.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-51/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Салиховић Медине, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Салиховић
Медини,
ЈМБ:
0501988188890,Зворник –Крижевићи бр.68 једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за друго 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 закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Дамјановић (Душан) Ранки из Зворника-Насеље Бирач
бр.12, са ЈМБ: 2901957176784, одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-26/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Мићић Крсти из Локања , са
ЈМБ:1803968183930,једнократна новчана помоћ као
социјално угроженом лицу изразито нарушеног
здравственог стања, на име трошкова смјештаја у

11. фебруар 2015.

ЈУ''Дом за стара лица
Кисељак''-Зворник, за
мјесеце:август,септембар,октобар,новембар
и
децембар 2014.године, у износу 3.475,00 КМ.
Члан 2.
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 позицијеЈеднократне помоћи појединцима и трошкови за
сахрану незбринутих лица,економски код 416100.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-9/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и Одлуке Стручног жирија за избор
спортисте године општине Зворник за 2014. годину,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о додјели годишње стипендије
Члан 1.
Александру Кикићу ,Фудбалеру ФК ''Дрина''Зворник
додјељује се годишња стипендија у износу 1.200,00 км,
(хиљададвијестотинекм).
Именована је одлуком стручног жирија проглашен за
''Спортисту године'' општине Зворник,за 2014.годину.
Члан 2.
Годишња стипендија из тачке 1. Овог закључка
исплатиће се на следећи начин:
-300 КМ у готовини на свечаности избора спортисте
године,
-900 КМ у мјесечним ратама по 100 КМ на текући рачун
именоване почевши од марта 2015. године.
Члан 3.
Средства из тачке 1. Овог Закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 415200-Грант за финансирање
спортских организација.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће
објављен у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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Број: 02-66-14/15
Датум:19.01.2015. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и Одлуке Стручног жирија за избор
спортисте године општине Зворник за 2014. годину,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о додјели годишње стипендије
Члан 1.
Теодори Божовић,такмичару Џудо клуба ''Српски Соко''
Зворник додјељује се годишња стипендија у износу
1.200,00 км, (хиљададвијестотинекм).
Именована је одлуком стручног жирија проглашена за
''Спортискињу године'' општине Зворник,за 2014.годину.
Члан 2.
Годишња стипендија из тачке 1. Овог закључка
исплатиће се на следећи начин:
-300 КМ у готовини на свечаности избора спортисте
године,
-900 КМ у мјесечним ратама по 100 КМ на текући рачун
именоване почевши од марта 2015. године.
Члан 3.
Средства из тачке 1. Овог Закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 415200-Грант за финансирање
спортских организација.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће
објављен у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-15/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ивановић
Горици
из
Китовница,
са
ЈМБ:1007996188890, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1047/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милутиновић Ивани из Зворника,
са ЈМБ:
28049917788615, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1043/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Мијић Бојка ЈМБГ
0212950188895 из Малешића за покривање трошкова
лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1.овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-једнократне помоћи појединцима –
одјељење за привреду 01190150. Новчана средства
исплатити на благајни општине.
Члан 3.
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-88/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Карић (Салкан) Хасану из Горње Глумине,
са ЈМБГ:2002944183906, одобрава се једнократна
помоћ на име учешћа у санацији штете која је
узрокована нападом паса луталица на стадо оваца, у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције
–Субвенције
за
развој
пољопривреде,економски код 414100.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-450/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Стојкић Сузане, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
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Одобрава
се
Стојкић
Сузани
ЈМБ:
3004990188897,Зворник –Табанци бб једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за прво 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 закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-4/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хаџић (Мујо) Авдулаху из Кула Града, са ЈМБ:
0505963183938, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1226/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
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Ристановић (Драган) Душану из Тршић, са ЈМБГ:
2212979183903, одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-39/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14) и Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете број: 02-0222/15 од 19.91.2015.године Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Смајловић Рамизи из Новог Села, ЈМБ:
2712969188896,једнократна новчана помоћ као
социјално угроженој породици, у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. Овог Закључка обезбједиће се са
позиције 416100 текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључакак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-38/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'',број:101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(«Службени гласник општине Зворник» број: 9/14),
Начелник општине доноси

11. фебруар 2015.

ЗАКЉУЧАК
о исплати средстава Дому омладине
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава Дому
омладине Зворник у износу 500,00 КМ намјенски за
организацију културне манифестације ''Светосавска
недјеља 2015''.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200-Грант за финансирање културних
манифестација.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-11/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Марић (Бранко) Предрагу из Зворника, са ЈМБГ:
1209977182220, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-31/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
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Број 1
ЗАКЉУЧАК

11. фебруар 2015.

општине Зворник у 2014.години, у укупном износу
4.500КМ (четирихиљадепетстотинаКМ), како слиједи:

I
Одобрава
се
исплата
новчаних
средстава
најуспјешнијим спортистима и спортским радницима
РБ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

КАТЕГОРИЈА

ИЗНОС КМ

1.

Александар Кикић

Спортиста године (дио нагарде)

300

2.

Теодора Божовић

Спортисткиња године (дио нагарде)

300

3.

Катарина Кусмук

Спортиста 3-10 мјесто

200

4.

Наташа Глигоровић

Спортиста 3-10 мјесто

200

5.

Валентина Шакотић

Спортиста 3-10 мјесто

200

6.

Младен Станарчевић

Спортиста 3-10 мјесто

200

7.

Дејан Скочо

Спортиста 3-10 мјесто

200

8.

Синиша Стојкић

Спортиста 3-10 мјесто

200

9.

Никола Дробњак

Спортиста 3-10 мјесто

200

10.

Вахид Џилић

Спортиста 3-10 мјесто

200

11.

Никола Зекић

Најталентованији спортиста

100

12.

Владимир Петровић

Најталентованији спортиста

100

13.

Лејла Шрндић

Најталентованији спортиста

100

14.

Дејана Стевановић

Најталентованији спортиста

100

15.

Василије Вујичић

Најталентованији спортиста

100

16.

Урош Јовић

Најталентованији спортиста

100

17.

Стана Савић

Најталентованији спортиста

100

18.

Нурија Хаџиавдић

Најталентованији спортиста

100

19.

Милица Мијатовић

Најталентованији спортиста

100

20.

Петар Мандић

Најталентованији спортиста

100

21.

Мустафа Тухчић

Спортски радник године

300

22.

Душко Кусмук

Најбољи тренер

300

23.

Дејан Гајић

Најбољи тренер млађих кат.

300

24.

Драго Гајић-новинар

Специјално признање

200

25.

Милош Благојевић

Специјално признање

200

Укупно

4500

II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције, Грант за финансирање спортских
организација, економски код 415 200.
Средства ће се додијелити именованим на
манифестацији Избор спортисте године општине
Зворник за 2014 годину.

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-13/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. Став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'') и
члана 38. и 44. Статута општине Зворник – пречишћен
текст («Службени гласник општине Зворник» број:
9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати средстава Туристичкој организацији општине
Зворник
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава Туристичкој
организацији општине Зворник у износу од 300,00 КМ
намјенски за организацију културне манифестације
''Светосавска недјеља 2015''.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200-Грант за финансирање културних
манифестација.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-10/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Максимовић Милоша,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Максимовић Милошу
ЈМБ:
1408977183157,Зворник –Брањево бб једнократна
исплата у износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.

11. фебруар 2015.

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-9/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на
захтјев
Доминковић Јоване,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Доминковић
Јовани
ЈМБ:
0911989135036,Зворник
–Ул.Б.Југовића
Б-14
једнократна исплата у износу од 200,00 КМ за прво
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 закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-2/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Дукић (Милан) Бори из Брезика
са ЈМБ:
0601992184063, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-27/15
НАЧЕЛНИК
Датум:21.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ћетковић (Видо) Милоју из Економије бб, са ЈМБ:
0101940171793, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1273/14
НАЧЕЛНИК
Датум:21.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Савић Вање, Начелник
општине доноси

11. фебруар 2015.
ЗАКЉУЧ А К
I

Одобрава
се
Савић
Вањи
ЈМБ:
2410986188739,Зворник –Ул. Симе Перића бр.107
једнократна исплата у износу од 200,00 КМ за друго
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-414-10/15
НАЧЕЛНИК
Датум:21.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Радовић Јованке, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Радовић
Јованки
ЈМБ:
1208984188904,Зворник –Петковци бр.35 једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-11/15
НАЧЕЛНИК
Датум:21.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовичић (Васиљ) Јакову РВИ из Бошковића, са
ЈМБ:1405973183943,одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде и породице
погинулих бораца.
Средства исплатити именованој на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-42/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Чоловић (Василије)
Мирјани из Зворника,Симе Перића бр.5, са
ЈМБ:0306962189069,за
покривање
трошкова
школовања дјетета, у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица, економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1257/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине

11. фебруар 2015.

Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Пено (Радмили) Саши из Зворника ул.Браће Југовића
Б-14 са ЈМБ:1708971170006, одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-20/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Јездић Андријане, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Јездић
Андријани
ЈМБ:
1812986189228,Зворник
–Ул.Карађорђева
бр.18
једнократна исплата у износу од 200,00 КМ за прво
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 закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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Број 1
Број: 08-414-13/15
Датум:22.01.2015. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Мићић Александра, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Мићић
Александру
ЈМБ:
2505988183913,Зворник –Тршић бб једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-12/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Пожарчевић (Милан) Зорану из Челопека,
са
ЈМБГ:0904968183938, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.

11. фебруар 2015.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-45/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ђурић (Саво) Стани из Зворника ул.Вука КараџићаУгловница 3/1, са ЈМБГ0907939188482, одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ерић (Здравко) Слободанки из Зворника ул.Браће
Југовића С-44 7/3, са ЈМБГ:1008956188908, одобрава
се исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи -трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-57/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-40/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

Марјановић (Трипун) Малини из Зворника,
са
ЈМБГ:2508966188910, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-37/14
НАЧЕЛНИК
Датум:22.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Члан 1.

Тучић (Ибрахим) Весни из Зворника –Видакова Њива
бр.7, са ЈМБГ:0306958188929, одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане

Одобрава се Алексић (Илија) Милану,РВИ из Зворника,
са ЈМБ:1501970182392,једнократна новчана помоћ у
износу од 300,00 КМ на име лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде и породице
погинулих бораца.
Средства исплатити именованој на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1145/14
НАЧЕЛНИК
Датум:22.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства ЈУ Технички школски центар
Зворник намјенски за покривање дијела трошкова
организације школске славе у износу од 1.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске резерве а реалоцирати на позицију грант за
НВО и удружења грађана.
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Средства уплатити на жиро рачун синдикалне
организације ТШЦ Зворник код НЛБ Развојне банке
број:562-009-00000855-11.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-13/15
НАЧЕЛНИК
Датум:22.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Meмић (Ибрахима) Сулејману из Д.Каменице , са ЈМБ:
0101970183915, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –тешка
материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-19/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хрњић (Мехо) Амиру из Д.Каменице , са ЈМБ:
1704974183936, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –тешка
материјална ситуација.

11. фебруар 2015.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-4/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. Став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске ''број:101/04,42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и Одлуке о начину расподјеле
средстава из буџета за младе Општине Зворник
број:02-022-83/07 од 27.04.2007. Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства удружењу грађана Удружење
породица са проблемом стерилитета ''Бебе 1'' Зворник
(адреса Дом омладине Зворник,Трг Краља Петра I
Карађорђевића бб) у износу од 2.400,00 КМ намјенски
за покривање трошкова закупа канцеларијског простора
у 2015. Години.
Канцеларијски простор из става 1. Овог члана
користиће поред Удружења породица са проблемом
стерилитета ''Бебе 1'' Зворник и Зворничко урбано
удружење младих.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200-буџет за младе.
Средства уплатити на жиро рачун удружења број:551450-22315063-87 и ЈИБ;4403351610001.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-15/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Општинској борачкој
организацији Зворник у износу 800,00 КМ на име
набавке ортопедског помагала –колица за РВИ 100%,
прве групе Алексић Милана из Зворника.
Члан 2.
Новчана средства у износу 800,00 КМ обезбједиће се
са позиције буџетска резерва. Средства са буџетске
резерве реалоцирати на позицију 415200-Грант за
финансирање Општинске борачке организације
Зворник.
Уплату извршити на жиро рачун удружења.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-14/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хаџић (Абдулаха) Шабанији из Кула града,
са
ЈМБГ:0304955183907, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-950/14
НАЧЕЛНИК
Датум:23.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК

11. фебруар 2015.

Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. А у вези са чланом 72. Став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске ''број:101/04,42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Бициклистичком клубу
''Зворник'' из Зворника ,намјенски за покривање
трошкова регистрације спортског клуба.
Члан 2.
Средства у износу од 500,00 КМ обезбједиће се
позиције 415200-средства за НВО и удружења
грађана.Средства исплатити на благајни представнику
спортског клуба Драгиши Марићу из Зворника ,са ЈМБ
0510982170077 и сталним мјестом пребивалишта Симе
Перића С-25.
Након регистрације спортски клуб је обавезан копију
документацију доставити у Одјељење за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности као и
извршити регистрацију код надлежног Минситарства.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-16/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Остојић Јовице, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Остојић
Јовици
ЈМБ:
2205969773621,Зворник –Пађине 23 једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-17/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Стјепановић Милијане,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-901/14
НАЧЕЛНИК
Датум:25.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/1, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I

I

Одобрава
се
Стјепановић
Милијани
ЈМБ:
1511988188903,Зворник
–Ораовац
једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-14/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобрава се Драшковић (Милан) Миодрагу из
Роћевића ЈМБ: 0512963183926, једнократна новчана
помоћ у износу од 300,00 КМ , као помоћ породици са
више малољетне дјеце.
II
Средства из тачке 1.овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-Текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључакак ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-414-15/15
НАЧЕЛНИК
Датум:26.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Видовић (Бане) Младену из Скочића, са
ЈМБ:2707991773634,једнократна новчана помоћ у
износу 150,00 КМ на име помоћи због тешке
материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције
416100-једнократне
помоћи
појединцима и трошкови за сахрану незбринутих лица.
Средства ће се исплатити на благајни општине.

Фулипић (Војо) Јовани из Зворника,
са
ЈМБГ:2101951187397, одобрава се исплата у износу
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од 100,00 КМ на име једнократне новчане помоћи тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1065/14
НАЧЕЛНИК
Датум:26.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Хајдуковић
Петку
из
Зворника
ЈМБГ
2802962183944,одобрава се исплата у износу од 300,00
КМ на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 416100-расходи за једнократне
новчане помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-77/14
НАЧЕЛНИК
Датум:26.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
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Одобравају се новчана средства Живану Јовићу ЈМБГ
1506959183923 из Роћевића за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 416100-Једнократне помоћи
појединцима-одјељење за привреду 01190150. Новчана
средства исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-33/14
НАЧЕЛНИК
Датум:26.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Благојевић Радета, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Благојевић
Радету
ЈМБ:
0502980183896,Зворник –Каракај –ТШЦ
исплата у
износу од 200,00 КМ за прво 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 закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-16/15
НАЧЕЛНИК
Датум:26.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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Број 1
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Лазић (Милутин) Зорану из Зворника,
са
ЈМБГ:2506973188956, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи
трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-71/14
НАЧЕЛНИК
Датум:27.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мичић (Драган) Милану из Зворника,
са
ЈМБГ:0106996183737, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-23/15
НАЧЕЛНИК
Датум:27.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из

11. фебруар 2015.

буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

од

Крајишник (Живко) Милки из Брањева,
са
ЈМБГ:1302966187395, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1201/14
НАЧЕЛНИК
Датум:27.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Пантелић
Љубици
из
Каракаја,
са
ЈМБГ:0207955176786, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-61/15
НАЧЕЛНИК
Датум:27.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
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Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Бабић
(Митар)
Милки
из
Петковаца,ЈМБ
2508949188893, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-59/15
НАЧЕЛНИК
Датум:28.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Радовић
(Ђоко)
Славки
из
Грбаваца,ЈМБ
1404966506110, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1275/15
НАЧЕЛНИК
Датум:28.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

11. фебруар 2015.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Џинић (Станимир) Драгиши из Каракаја-насеље испод
Дринатранс,ЈМБ 2909974182403, одобрава се исплата
у износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи-трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-34/15
НАЧЕЛНИК
Датум:28.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Радовић (Десимир) Стани из Грбаваца ,ЈМБ
2509953188896, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-48/15
НАЧЕЛНИК
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Број 1
Датум:28.01.2015. године

OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Српској Православној
Црквеној општини Зворник у износу 2.000,00 КМ
намјенски за покривање дијела трошкова организације
манифестације ''Светосавкса недјеља''.
Члан 2.
Средства ће се обезбједити из буџетске резерве, а
реалоцираће се на позицију 415200-Грант за
финансирање културних манифестација, потрошачка
јединица-Одјељење за привреду,пољопривреду и
друштвене дјелатности.
Новчана средства исплатити на жиро рачун Српске
Православне Црквене Општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-19/14
НАЧЕЛНИК
Датум:28.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на
захтјев
Марковић Јадранке,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Марковић
Јадранки
ЈМБ:
0701987185072,Зворник
–Трг
Краља
Петра
Карађорђевића бр 12 исплата у износу од 200,00 КМ за
прво 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 закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-18/14
НАЧЕЛНИК
Датум:28.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Зекић (Ратко) Саши из Тршића,ЈМБ 2010978183908,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-тешка материјална
ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-62/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јеремић (Ненад) Радомиру
из Каракаја,ЈМБ
1101985183966, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћиплаћање школарине.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-63/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милановић (Милан) Милеви из Зворника,ЈМБ
0111956178998, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћитрошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-93/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Шкиљевић (Чедо) Владо из Каракаја ,ЈМБ
1607979182398, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
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помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1125/14
НАЧЕЛНИК
Датум:29.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Спасојевић Рајки из Шетића ,ЈМБ 0310971188927,
одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи –трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-30/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Рикић (Јован) Зорици из Зворника ,ЈМБ 1711953178521,
одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи –трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
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помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-44/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Видаковић
(Рајо)
Стево
из
Каракаја,ЈМБ
0308950183904, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-55/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Миличић (Миленко) Неђељку из Каракаја-БаракеМетално погона,ЈМБ 0102968183920, одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
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Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-60/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Марковић (Миле) Милијани из Зворника ул.Подрињска
бр.10, са ЈМБ: 010191189220, одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-58/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Рикић Владанке, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
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Број 1
I

Одобрава
се
Рикић
Владанки
ЈМБ:
0311992779631,Зворник –Каракај бб,Тузлански пут
,једнократна исплата у износу од 200,00 КМ за друго
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-19/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Реџић Мирсаде, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Реџић
Мирсади
ЈМБ:
1312990188896,Зворник
–Трг
Краља
Петра
Карађорђевића бр 22 исплата у износу од 200,00 КМ за
прво 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 закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-21/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник -
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пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Реџић Адне, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Реџић Адни ЈМБ: 1301987188905,Зворник
–Трг Краља Петра Карађорђевића бр 22 исплата у
износу од 200,00 КМ за прво 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 закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-20/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Ерић Милијане, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Ерић
Милијани
ЈМБ:
2502984107397,Зворник –Челопек бб ,једнократна
исплата у износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-22/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:14/15), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Цвјетиновић Биљане,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Цвјетиновић
Биљани
ЈМБ:
1305984197178,Зворник –Ул.Светог Саве 107 А,
једнократна исплата у износу од 200,00 КМ за друго
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-23/15
НАЧЕЛНИК
Датум:29.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:14/15), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Јевтић Драгослава, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Јевтић
Драгославу
ЈМБ:
2106982773628,Зворник –Табанци бб, једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
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III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-23/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Цвијановић Гроздану из Каракаја-Бараке,
са
ЈМБГ:1806960171126, одобрава се једнократна исплата
у износу од 150,00 КМ,на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 416100-расходи за једнократне
новчане помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-92/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Грбић Милици из Зворника ул.Светог Саве бр.170, са
ЈМБГ:0404978176503, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
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помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-96/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Илић Ђорђо, са
ЈМБ:0709940183951 из Зворника за покривање
трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције
416100-једнократне
помоћи
појединцима
–одјељење
за
привреду
01190150.Новчана средства исплатити на благајни
општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-118/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Драгичевић (Данило) Жарки из Зворника ул.Вука
Караџића ''Дуга'' 1/2, са ЈМБ: 2602940184239, одобрава
се исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане

11. фебруар 2015.

помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-66/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Дивљаковић Младену из Улица бб,
са ЈМБ:
1610977173058, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-105/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Никић Љубинки из Зворника-Жестик,
са ЈМБ:
1004984185013, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
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Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-106/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Босиљчић Милану из Зворника ул.Јадарска бр.11, са
ЈМБ: 1705952192172, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-110/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Матић (Неђо)
Свјетлани
из
Ораовца-Гуштери
бб,
ЈМБ0607971188903,1 за покривање трошкова лијечења, у
износу од 150,00 КМ.

11. фебруар 2015.

Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица, економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-90/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:14/15), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Рикић Владанке, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Рикић
Владанки
ЈМБ:0311992779631,Зворник –Каракај бб, Тузлански
пут , једнократна исплата у износу од 500,00 КМ за
треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-19/15
НАЧЕЛНИК
Датум:04.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
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Број 1
Члан 1.

Одобравају се новчана средства Перић (Томо) Мири из
Козлука ,ЈМБ-1710958183896, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1.овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-785/15
НАЧЕЛНИК
Датум:05.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Благојевић (Душан) Здравку из Каракаја, са ЈМБ:
2205957183903, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-123/15
НАЧЕЛНИК
Датум:06.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из

11. фебруар 2015.

буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

од

Јоксимовић (Петар) Драшку из Каракаја, са ЈМБ:
1912977171779, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-101/15
НАЧЕЛНИК
Датум:06.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Поповић (Радивоје) Радомир из Скочића, са ЈМБ:
1805958183919, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –тешка
материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-607/14
НАЧЕЛНИК
Датум:06.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
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Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник број: 02-014-42-2/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Деурић Нади из Зворника,раднику Административне
службе Општине Зворник ,одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ, на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова школовање дјеце.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 411200-помоћ радницима АОС Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1292/14
НАЧЕЛНИК
Датум:06.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Ждрало (Лазар) Радмили из Зворника, са
ЈМБ:1102975178995 ,једнократна новчана помоћ због
тешке материјалне ситуације у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица, економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-981/14
НАЧЕЛНИК
Датум:06.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из

11. фебруар 2015.

буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

од

Хасановић (Расим) Хазиму из Шетића, са ЈМБ:
1503976183938, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи-тешка
материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-36/15
НАЧЕЛНИК
Датум:06.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Томић (Љубомир)
Сретену из Јардана-бараке ЈМБ-2002955183908, за
покривање трошкова лијечења, у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка , обезбједиће се са
буџетске позиције –једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1163/14
НАЧЕЛНИК
Датум:06.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
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буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

од

Михајловић (Пејо) Слободану из Зворника -Угловница,
са ЈМБ: 2611988173041, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-128/14
НАЧЕЛНИК
Датум:06.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из

11. фебруар 2015.

буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

од

Лазаревић (Драгутин) Сави из С.Шепка , са ЈМБ:
0704943183918, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-87/14
НАЧЕЛНИК
Датум:06.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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Правилник о стипендирању студената из буџета општине Зворник
Одлука о коришћењу средстава за трећерођено и четврторођено дијете
Одлука о именовању Организационог одбора
Одлука о финансирању трошкова привременог смјештаја породиица чији су
стамбени објекти потпуно уништени у поплавама 2014.године
Одлука о одобрењу Удружењу грађана „Дивич“ Дивич-Зворник употреба имена
насељеног мјеста општине Зворник у називу Удружења
Рјешење Одјељења за Општу управу за попис аката у 2015.години
Рјешење о именовању комисије за стипендије у школској 2014/15 години
Рјешење о именовању Бошковић Небојше за вршиоца сталног стручног надзора на
вршењу услуга „Одржавање јавне хигијене у граду Зворнику и приградским
насељима “
Рјешење о именовању Бошковић Небојше за вршиоца сталног стручног надзора на
извођењу радова „Асфалтирање локалних путева у МЗ Улице“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Асфалтирање пута ПетковциКлиса (код раскрснице Мераја у МЗ Клиса)“
Закључак о накнади трошкова превоза ученицима
Закључак о одобравању новчаних средстава Миљановић Војиславу
Закључак о одобравању новчаних средстава породицама слабог материјалног
стања поводом Божићних празника
Закључак о одобравању новчаних средстава Николић Милу
Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Љубиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Фудбалском савезу општине Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Мирковић Саши
Закључак о одобравању новчаних средстава за набавку професионалне камере за
потребе ЈП Радио Телевизије Републике Српске тј.студија РТРС-а у Зворнику
Закључак о одобравању новчаних средстава СШЦ „Петар Кочић“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Технолошком факултету Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Махмутовић Хати
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић (Гојко) Милићу
Закључак о одобравању новчаних средстава Лакић Зорану
Закључак о одобравању новчаних средстава Дамјановић Бори
Закључак о одобравању новчаних средстава Трифковић Зори
Закључак о одобравању новчаних средстава Милутиновић Цвијану
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Јелки
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић Мићи
Закључак о одобравању новчаних средстава Готовац Станки
Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији општине
Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Коковић Ведрану
Закључак о одобравању новчаних средстава Цвијановић Ђорђу
Закључак о одобравању новчаних средстава Стјепановић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Басиљевић Цвјетку
Закључак о одобравању новчаних средстава Вашек Дамиру
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37. Закључак о одобравању новчаних средстава Министарству здравља и социјалне
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заштите из Баља Луке
Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ „Десанка Максимовић“ Челопек
Закључак о одобравању новчаних средстава Пантић Светозару
Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ „Петар Кочић“ Козлук
Закључак о одобравању новчаних средстава Бошковић Биљани
Закључак о одобравању новчаних средстава Хасановић Фатиху
Закључак о одобравању новчаних средстава Мирковић Сањи
Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Дарку
Закључак о одобравању новчаних средстава Сарајлић Паши
Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић Владанки
Закључак о одобравању новчаних средстава Николић Недељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Стеви
Закључак о одобравању новчаних средстава Чикарић Зејни
Закључак о одобравању новчаних средстава Филиповић Милеви
Закључак о одобравању новчаних средстава Драшковић Вукашину
Закључак о одобравању новчаних средстава Салиховић Медини
Закључак о одобравању новчаних средстава Дамјановић Ранки
Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић Крсти
Закључак о одобравању новчаних средстава Александру Кикићу фудбалеру ФК
„Дрина“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Теодори Божовић такмичару Џудо
клуба „Српски Соко“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Горици
Закључак о одобравању новчаних средстава Милутиновић Ивани
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Закључак о одобравању новчаних средстава Ристановић Душану
Закључак о одобравању новчаних средстава Смајловић Рамизи
Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ „Дом омладине“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Марић Предрагу
Закључак о одобравању новчаних средстава најуспјешнијим спортистима и
спортским радницима општине Зворник у 2014.години
Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији општине
Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Милошу
Закључак о одобравању новчаних средстава Доминковић Јовани
Закључак о одобравању новчаних средстава Дукић Бори
Закључак о одобравању новчаних средстава Ћетковић Милоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Вањи
Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Јованки
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовичић Јакову
Закључак о одобравању новчаних средстава Чоловић Мирјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Пено Саши
Закључак о одобравању новчаних средстава Јездић Андријани
Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић Александру
Закључак о одобравању новчаних средстава Пожарчевић Зорану
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић Стани
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Закључак о одобравању новчаних средстава Ерић Слободанки
Закључак о одобравању новчаних средстава Марјановић Малини
Закључак о одобравању новчаних средстава Тучић Весни
Закључак о одобравању новчаних средстава Алексић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Технички школски центар Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Мемић Сулејману
Закључак о одобравању новчаних средстава Хрњић Амиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Удружење породица са проблемом
стерилитета „Бебе 1“
90. Закључак о одобравању новчаних средстава Општинској борачкој организацији
Зворник
91. Закључак о одобравању новчаних средстава Хаџић Шабанији
92. Закључак о одобравању новчаних средстава Бициклистичком клубу „Зворник“ из
Зворника
93. Закључак о одобравању новчаних средстава Остојић Јовици
94. Закључак о одобравању новчаних средстава Стјепановић Милијани
95. Закључак о одобравању новчаних средстава Видовић Младену
96. Закључак о одобравању новчаних средстава Драшковић Миодрагу
97. Закључак о одобравању новчаних средстава Фулипић Јовани
98. Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Петку
99. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Живану
100. Закључак о одобравању новчаних средстава Благојевић Радету
101. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Зорану
102. Закључак о одобравању новчаних средстава Мичић Милану
103. Закључак о одобравању новчаних средстава Крајишник Милки
104. Закључак о одобравању новчаних средстава Пантелић Љубици
105. Закључак о одобравању новчаних средстава Бабић Милки
106. Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Славки
107. Закључак о одобравању новчаних средстава Џинић Драгиши
108. Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Стани
109. Закључак о одобравању новчаних средстава Српској Православној црквеној
општини Зворник
110. Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Јадранки
111. Закључак о одобравању новчаних средстава Зекић Саши
112. Закључак о одобравању новчаних средстава Јеремић Радомиру
113. Закључак о одобравању новчаних средстава Милановић Милеви
114. Закључак о одобравању новчаних средстава Шкиљевић Влади
115. Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић Рајки
116. Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић Зорици
117. Закључак о одобравању новчаних средстава Видаковић Стеви
118. Закључак о одобравању новчаних средстава Миличић Неђељку
119. Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Милијани
120. Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић Владанки
121. Закључак о одобравању новчаних средстава Реџић Мирсади
122. Закључак о одобравању новчаних средстава Реџић Адни
123. Закључак о одобравању новчаних средстава Ерић Милијани
124. Закључак о одобравању новчаних средстава Цвјетиновић Биљани
125. Закључак о одобравању новчаних средстава Јевтић Драгославу
126. Закључак о одобравању новчаних средстава Цвијановић Гроздану
127. Закључак о одобравању новчаних средстава Грбић Милици
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128. Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Ђорђи
129. Закључак о одобравању новчаних средстава Драгичевић Жарки
130. Закључак о одобравању новчаних средстава Дивљаковић Младену
131. Закључак о одобравању новчаних средстава Никић Љубинки
132. Закључак о одобравању новчаних средстава Босиљчић Милану
133. Закључак о одобравању новчаних средстава Матић Свјетлани
134. Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић Владанки
135. Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Мири
136. Закључак о одобравању новчаних средстава Благојевић Здравку
137. Закључак о одобравању новчаних средстава Јоксимовић Драшку
138. Закључак о одобравању новчаних средстава Поповић Радомиру
139. Закључак о одобравању новчаних средстава Деурић Нади
140. Закључак о одобравању новчаних средстава Ждрало Радмили
141. Закључак о одобравању новчаних средстава Хасановић Хазиму
142. Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Сретену
143. Закључак о одобравању новчаних средстава Михајловић Слободану
144. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазаревић Сави
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Издавач: Скупштина општине Зворник
Обрађивач: Стручна служба за послове Скупштине општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
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