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На основу члана 348.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08,
58/09 и 95/11) , члана 30.Закона о локалној самоуправи
(''
Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26.и
43.Статута
општине
Зворник-пречишћен
текст
(Службени гласник општине Зворник'' број 9/14),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.09.2015.године , доноси
OДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта
непосредном погодбом Ђукић Види из Козлука
Члан 1.
Општина Зворник ће Ђукић Види из Козлука продати
непосредном погодбом
грађевинско земљиште
означено као кп.бр.1755/1 Кисељак њива 4.класе
површине 79 м2 КО Козлук уписано у пл.бр.102 на име
ДС: Скупштина општине Зворник са 1/1 , коме по старом
операту одговара кп.бр.7/312 Кисељак неплодно
земљиште површине 79 м2 КО Козлук уписана у
зк.ул.бр.44 као Општенародна имовина са 1/1 и правом
управљања у корист Земљорадничка задруга Зворник.
Члан 2.
Земљиште из члана 1.ове одлуке се продаје ради
комплетирања грађевинске парцеле означене као
кп.бр.484/2 КО Козлук за цијену од 395,00КМ ,
(словима:тристотинедеведесетпетконвертибилнихмарака).
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да може закључити
уговор о продаји земљишта из члана 1. ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-87/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 348.Закона о стварним правима (''Службени
гласник Републике Српске'' број 124/08, 58/09 и 95/11) , члана
30.Закона о локалној самоуправи ('' Службени гласник
Републике Српске'' број:101/04,42/05, 118/05 и 98/13) и члана
26.и 43.Статута општине Зворник-пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник'' број 9/14), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 18.09. 2015.године ,
доноси
OДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта
непосредном погодбом Филиповић Стоји и другим
Члан 1.
Општина Зворник ће Филиповић Стоји , Милошевић Славки ,
Милошевић Мирославу , Општини Зворник , Савиновић
Петру , Стојкић Милу и Васиљевић Станки продати
непосредном погодбом грађевинско земљиште означено као
кп.бр.1143/5 Код дома њива 1.класе површине 239 м2 КО
Челопек уписано у пл.бр.755 на име ДС: Мјесна заједница
Челопек са 1/1 , коме по старом операту одговара кп.бр.730/7
Код дома њива површине 239 м2 КО Челопек уписана у
зк.ул.бр.121 као државна имовина са 1/1 и кп.бр.1143/7 Код
дома њива 1.класе површине 26 м2 КО Челопек уписано у
пл.бр.755 на име ДС: Мјесна заједница Челопек , коме по
старом операту одговара кп.бр.730/9 Код дома њива
површине 26 м2 КО Челопек уписана у зк.ул.бр.121 као
државна имовина са 1/1.
Члан 2.
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Земљиште из члана 1.ове одлуке се продаје ради
комплетирања грађевинске парцеле означене као
кп.бр.1143/2 КО Челопек за цијену од 3.180,00КМ ,
(словима:трихиљадестотинуосамдесетконвертибилнихмарак
а).
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да може закључити
уговор о продаји земљишта из члана 1. ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-87/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 22. Закона о стварним правима (''Службени
гласник Републике Српске'' број: :124/08,58/09 и 95/11 ),
члана 30.Закона о локалној самоуправи(''Службени гласник
Републике Српске'' број: 101/04,42/05,118/05 и 98/13), члана
7. Одлуке о коришћењу јавних површина за постављање
монтажних објеката (''Службени гласник општине зворник ''
број 5/08) и члана 26.и 43.Статута општине Зворник–
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'' број:
9/14) Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.09.2015.године, доноси
OДЛУКУ
о расписивању лицитације за додјелу у закуп јавних
површиназа постављање монтажног објекта
Члан 1.
Под условима и на начин прописан овом одлуком и
Одлуком о коришћењу јавних површина за постављање
монтажних објеката спровешће се лицитација за додјелу у
закуп грађевинског земљишта у државној својини у граду
Зворнику за постављање монтажног објекта за сљедеће
земљиште: Локација бр.32 (Б-блокови) , кп.бр.715/1 КО
Зворник-град , површина 15 м2 , почетна закупнина за једну
годину износи 530,00 КМ.
Земљиште из става 1.овог члана се додјељује у закуп
на период од пет година од потписивања уговора за
изграду-постављање привременог пословних објекта –
киоска у којима ће се обављати продаја:ситне
непрехрамбене робе,дувана, љековитог биља ,
школског и кацеларијског прибора , новина и часописа ,
галантерије , козметичких призвода , цвијећа и слично.
Киоск ће бити типски . Тип киоска и урбанистичкотехничке услове ће одредити Одјељење за просторно
уртеђење у поступку издавања локацијских услова и
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грађевинске дозволе коју је најповољнији понуђач
дужан прибавити прије постављања киоска.
Члан 2.
Са понуђачем који понуди највећу цијену Начелник
општине Зворник ће закључити уговор о закупу
земљишта.Уколико најбоље пласирани понуђач одбије да
закључи уговор о закупу , уговор ће се закључити са сљедеће
рангираним понуђачем .
Члан 3.
Закупнина се уплаћује годишње унапријед у цјелокупном
годишњем износу и то за прву годину одмах по
потписивању уговора а за остале године у року од 10
дана од почетка годишњег периода.
Увођење у посјед најповољнијег понуђача ће се извршити по
закључењу уговора.
Члан 4.
Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка
лица која на име кауције уплате 100,00 км на благајни
општине Зворник.
Лицитација ће се одржати ако се на лицитацију пријаве
најмање два учесника.
Понуда се може повећати у односу на предходну понуду
најмање за 50 км а највише за 500 км.
Члан 5.
Поступак лицитације провешће комисија за лицитацију ,
коју именује Начелник општине Зворник.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-88/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 11.и 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
118,05, 98/13), члан 26. и 43. Статута општине
Зворник(„Службени гласник Зворник број 9/14) и члан 33.
став 2) Одлуке о оснивању, управљању располагању и
кориштењу стамбеног
фонда уз примјену принципа
социјалног становања („Службени гласник општине Зворник“,
број 11/15), у складу са Споразумом о кредиту са Развојном
банком(Л/Д 1789/2013), Скупштина општине Зворник, на
сједници одржаној 18.09.2015 донијела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
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ОДЛУКЕ О СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ КОРИСНИКА
КОЛЕКТИВНИХ ВИДОВА СМЈЕШТАЈА КРОЗ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „ЗАТВАРАЊЕ
КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА И АЛТЕРНАТИВНОГ
СМЈЕШТАЈА ПУТЕМ ОСИГУРАЊА ЈАВНИХ СТАМБЕНИХ
РЈЕШЕЊА“
Члан 1.
У Одлуци о стамбеном збрињавању корисника колективних
видова смјештаја кроз имплементацију пројекта ''Затварање
колективних центара и алтернативног смјештаја путем
осигурања јавних стамбених рјешења'' (''Сл.гласник општине
Зворник'' број 7/15) у свим члановима ријечи:''ЦЕБ II''
мијењају се ријечима :Пројекат ''Затварање колективних
центара'' , у одговарајућем падежу.
Члан 2.
1)У члану 3.став 1) тачка 1.послије ријечи ''расељена лица''
додају се ријечи ''интерно расељена лица и избјеглице''.
2) став 3) се брише.
Члан 3.
Члан 4.мијења се и гласи:''Средства за изградњу и обнову
стамбених јединица из члана 2.ове одлуке обезбјеђују се из
кредита Развојне банке Вијећа Европе у складу са
споразумом о кредиту L/D 1789 (2013) и властитог учешћа
општине.
Члан 4.
1) У члану 8.став 1.ријечи '' подобних потенцијалних'' се
бришу , на крају текста се умјесто тачке ставља запета и
додаје текст:'' у складу са условима које ће прописати
Министарство за људска права и избјеглице и UNHCR , који
су неопходни за утврђивања испуњења критерија , статуса и
идентитета лица и дужине њиховог боравка у смјештају у
коме су били до тог тренутка, као и за оцјену нивоа
угрожености и специфичних потреба корисника по основу
припадности рањивим групама дефинисаним у Критеријима
из чл.7 ове одлуке''.
2) У ставу 2.ријеч ''потенцијалних'' брише се.
Члан 5.
Члан 9. мијења се и гласи:
'' 1) Коначну верификацију корисника права на стамбено
збрињавање врше комисије за верификацију на основу
Меморандума о разумијевању између Министарства за
људска права и избјеглице и UNHCR-ом.
2) '' Критерији за утврђивање подобности , угрожености и
потреба корисника Пројекта ''Затварање колективних
центара'''' саставни су дио Меморандума о разумијевању из
става 1) овог члана.
Члан 6.
У члану 11.став 2) мијења се и гласи:'' Висина закупнине
утврђује се у складу са принципима из чл.2 и чл.5 Одлуке о
социјалном стамбеном фонду општине водећи рачуна о
сврси пројекта и социјалном стању корисника.''
Члан 7.
1) У члану 12.став 2) тачка се мијења запетом а додаје
текст:'' уколико није другачије прописано овом одлуком''.
2) Став 3) мијења се и гласи:'' Одредбе Одлуке о социјалном
стамбеном фонду општине које се односе на пренос права
закупа и престанак права закупа по основу измјене статуса
сходно се примјењују и на кориснике из чл.3 ове одлуке.
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3) став 4) брише се.
Члан 8.
Досадашњи члан.13.постаје члан 15.
Члан 9.
1)Досадашњи члан 14.постаје члан 16.
2) У ставу 3)послије ријечи ''анализа'' остатак текста се
брише а додаје текст:'' утицаја социјалног становања на
постизање стабилних дугорочних унапређења животних
услова приступа правима и услугама,те социјално-економској
и психосоцијалној интеграцији корисника у заједницу ,
укључујући и интерно расељене особе и друга угрожена
домаћинства који су раније живјели више година у тешким
условима у колективним центрима и алтернативном
смјештају, те обезбиједити тражене податке и информације
или приступ истим.''.
Члан 10.
Додаје се нови члан.13.(субвенцирање закупнине) и гласи:
1)Корисницима из члана 12.став 1)ове одлуке , закупи
стамбених јединица су субвенционирани у складу са
чл.26.,27. и 28.Одлуке о социјалном стамбеном фонду
општине и одлуком Комисије за верификацију .
2)Надлежна служба општине дужна је благовремено
информисати потенцијалне кориснике о критеријима и
условима за остваривање субвенција и осигурати неопходну
помоћ у поступку обезбјеђења субвенција, укључујући
бесплатну правну помоћ , прикупљање доказа и
документације ex officio кад год је то могуће, те ослобођење
од плаћања административне таксе у поступку
субвенционисања закупнине.''
Члан 11.
Додаје се нови члан 14.(раскид Уговора о закупу) и гласи:
1)Уговор о закупу раскида се:
а) ако закупац , односно члан његовог заједничког
домаћинства стекне право својине , односно право закупа на
другој стамбеној јединици,
б) ако закупац не користи стамбену јединицу која је предмет
закупа искључиво за становање у периоду дужем од
60(шездесет) дана , без обавјештења закуподавца,
ц) ако се накнадно утврди да је закупац дао нетачне или
прећутао податке од значаја за утврђивање испуњености
услова за остваривање права на стамбено збрињавање,
д) ако дође до промјена у имовинском стању закупца
(повећање висине прихода и слично),
е) ако закупац крши кућни ред на начин да другим станарима
онемогућава нормално коришћење стамбених јединица што
се документује извјештајима надлежне полицијске управе,
ф) ако закупац без валидног објашњења престане да
испуњава друге услове и одредбе утврђене уговором о
закупу и овом одлуком.
2) Закупац је дужан да у року од 30 дана од дана раскида
уговора о закупу ослободи стамбену јединицу од ствари и
лица.
Члан 12.
Досадашњи чл.16.постаје чл.20.
Члан 13.
У члану 17. број ''32'' мијења се бројем ''30'' , на крају текста
додаје се запета и текст:'' важећим законским прописима и
одлукама општине''.
Члан 14.
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Додаје се члан 18.(Социјално укључивање и интеграција
корисника) који гласи:
1)надлежне службе општине ће осигурати корисницима из
чл.3.ове одлуке приступ социјалним и другим правима под
најповољнијим условима као грађанима у складу са важећим
прописима.
2)С циљем подршке социјалној укључености и одрживој
интеграцији корисника , надлежне службе општине ће
благовремено информисати кориснике о условима и поступку
за остваривање социјалних , економских и других права ,
пружати помоћ у обезбјеђењу релевантне документације
укључујући бесплатну правну помоћ , те прикупљање
докумената ex officio кад год је то могуће и вршити
комуникацију са институцијама које су надлежне за питања
социјално угрожених категорија.
Члан 15.
Додаје се члан 19.(Забрана дискриминације)који гласи:
Корисници из чл.3.ове одлуке неће бити изложени
дискриминацији
по
основу
расне
припадности,
вјероисповијести, етничког, националног или соцојалног
поријекла, повезаности са националном мањином ,
политичког или другог мишљења , нарочито не по основу
чињенице расељења или по било ком другом основу.
Члан 16.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-89/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 11. и 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05, 98/13) и члана 26. и 43.Статута општине
Зворник(„Службени гласник општине Зворник“ број
9/14),Скупштина општине Зворник, на сједници одржаној
18.09.2015.године донијела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ, УПРАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И
КОРИШТЕЊУ СТАМБЕНОГФОНДА УЗ ПРИМЈЕНУ
ПРИНЦИПА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању, управљању, располагању и
коришћтењу стамбеног фонда уз примјену принципа
социјалног становања(''Службени гласник општине Зворник''
број 7/15) у члану 2.додаје се став 4.који гласи:'' општина се
обавезује да редовно прати и ажурира законодавни оквир за
управљање социјалним становањем у циљу помоћи
социјално угоженим категоријама становништва и
унапређењу процеса''.
Члан 2.

22. септембар 2015.

У члану 4.став1.тачка 3.брише се ријеч''интерно'' а додаје
ријеч''избјеглице''.
Члан 3.
1) У члану 7.послије става 1.додаје се став 2.који гласи:''
Техничке стандарде и величину стамбене јединице из
предходног става прописује Скупштина општине посебном
одлуком''.
2) Досадашњи став 2. постаје став 3.
3) У ставу 3.утрећем реду рјечица ''или'' мијења се везником
''и''.
Члан 4.
У члану 8.ставу 1.тачка 2.послије зареза додају се ријечи:'' и
у земљи поријекла у случају избјеглица''.
Члан 5.
У члану 9.став 2.у другом реду послије зареза додају се
ријечи:''као и утврђивање посебних категорија потенцијалних
корисника стамбеног збрињавања у складу са потребама
локалне заједнице''.
Члан 6.
У члану 18.став 3. ријечи ''тачка 3.'' Мијењају се ријечима
''тачка 4.'' .
Члан 7.
У члану 21.додаје се став 3.који гласи:''провјеру и
утврђивање постојања индиција за раскид уговора врши
Одјељење за стамбено-комуналне послове а одлуку о
раскиду уговора доноси Начелник општине.
Члан 8.
1).У члану 22.став 2. у другом реду ријеч'' закуподавцу''
мијења се ријечју'' закупцу''.
2).Иза става 2.додаје се став 3.који гласи:''уговор о закупу из
става 2.овог члана закуподавац и закупац потписују по
проведеном
поступку за утврђивање новонасталих
околности који проводи Одјељење за стамбено-комуналне
послове.
Члан 9.
1).У члану 23.став 1.алинеја друга број '' 30(тридесет)'' се
мијења бројем ''60(шездесет)'' а на крају текста се додају
ријечи:'' и уз његово одобрење''.
2).У алинеји 6.послије ријечи:''закупац'' додају се ријечи :''без
валидног објашњења''.
3).алинеја 7.се мијења и гласи:'' ако закупац крши кућни ред
на начин да другим станарима онемогућава нормално
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коришћење стамбених јединица
извјештајима комуналне полиције''.

што

се

документује

4) иза става 1.додаје се нови став 2.који гласи:'' Одлуку о
раскиду уговора о закупу доноси Начелник општине на
основу поступка проведеног од стране Одјељења за
стамбено-комуналне послове.''
5) Досадавшњи став 2. постаје став 3.

22. септембар 2015.

Послије члана 28.додаје се члан 28.а.(Посебни акти) који
гласи:''Критерији за остваривање права на субвенционисање
закупнине и права на ослобађање од плаћања закупнине и
других трошкова становања, поступак за остваривање ових
права,начин обезбјеђења средстава за финансирање
субвенција и друга питања од значаја за субвенционисања
закупнина уређују се посебним актом који на приједлог
Начелника општине доноси Скупштина општине.
Члан 16.

Члан 10.
У члану 25.став 2.на крају текста умјесто тачке ставља се
запета и додаје текст:''у складу са важећим прописима и
водећи рачуна о сврси сваког специфичног пројекта''.

У члану 32.ове одлуке број (6) шест се мијења бројем (3) три.
Члан 17.
У члану 33. број (6)шест се мијења бројем(3) три а број 26. се
мијења бројем 28 а.

Члан 11.
Члан 26. брише се.

Члан 18.
Члан 12.

1).Досадашњи члан 27.постаје члан 26.(Субвенционисање
закупнине)
2).Ставови 4. и 5. бришу се

Члан 19.

Члан 13.
1).Досадашњи
члан
28.постаје
финансирања субвенционисања)

члан

27.(Извори

2).Став 2.мијења се и гласи:'' У поступку обезбјеђења
субвенције у складу са чл.26.ове одлуке,Општина је дужна да
благовремено у њихово име обавља коресподенцију са
институцијама из става 1.овог члана, које требају или могу
бити носиоци обезбјеђења субвенције , ради остваривања
права на субвенцију, у складу са одлуком надлежног
општинског одјељења.''
3).Став 3. брише се.

Члан 14.
1)послије члана 27.додаје се нови члан 28.(Одлука о
субвенционирању закупнине) који гласи:'' 1) По
проведеном поступку за остваривање субвенционисања
закупнине у складу са чл.26 став 3.ове одлуке надлежно
општинско одјељење доноси одлуку о субвенционисању
закупнине и/или ослобађање од плаћања закупнине и других
трошкова становања.
2)
Обезбјеђење
средстава
за
финансирање
субвенционисања закупнине у складу са чл.27 ове одлуке
услов је за потписивање уговора о закупу и промјени одлуке
из предходног става овог члана.
Члан 15.

Послије члан 33. додаје се члан 33 а. који гласи:'' Корисници
из чл.4.ове одлуке неће бити изложени дискриминацији по
основу расне припадности , вјероисповијести, етничког ,
националног или социјалног поријекла, повезаности са
националном мањином, политичког или другог мишљења.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-90/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 22.став 2. Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08,58/09 и
95/11) ,члана 30.став 1. тачка 11.Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број
101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана 26.и 43.Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број 9/14), Скупштина општине Зворник на
сједници
одржаној
18.09.2015.године,
доноси
OДЛУКУ
о укидању статуса јавног добра
Члан 1.
Укида се статус јавног добра на земљишту означеном као
кп.бр.2980/4 ''Улице'' приступни пут површине 32 м2 ,
кп.бр.2980/5 ''Улице'' приступни пут површине 122 м2 ,
кп.бр.2980/6 ''Улице'' приступни пут површине 166 м2 и
кп.бр.2980/7 ''Улице'' приступни пут површине 10 м2 , све
иписане у пл.бр.78 КО Челопек као посјед ДС: Путеви са 1/1 .
Члан 2.
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Ступањем на снагу ове одлуке на земљишту из члана 1.
ове одлуке Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове Подручна јединица Зворник извршиће
брисање досадашњег посједа у корист ДС:Путеви и
уписати посјед у корист Општине Зворник са 1/1.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-91/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 22.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08, 58/09
и 95/11) , члана 30.Закона о локалној самоуправи (''
Службени гласник Републике Српске'' број:101/04,42/05,
118/05 и 98/13) и члана 26.и 43.Статута општине Зворникпречишћен текст ('' Службени гласник општине Зворник''
број 9/14), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.09.2015.године, доноси
OДЛУКУ
о замјени земљишта у насељу ''Улице'' ради изградње
приступног пута и моста на ријеци Сапни
Члан 1.
Општина Зворник ће извршити замјену земљишта означеног
као :
1) кп.бр.2980/4''Улице'' приступни пут
површине 32 м2 уписано у посједовни лист број 78 КО
Челопек на име посједника Општине Зворник са 1/1 за
земљиште означено као кп.бр.2798/16 њива 5.класе –дио
површине м2 80, док преостали дио исте парцеле у
површини од 1.301 м2 , као и земљиште означено као
кп.бр.2799/4 њива 5.класе површине 1101 м2 и земљиште
означено као кп.бр.2798/14 ливада 4.класе површине
1008 м2 , све уписане у посједовни лист број 169 КО
Челопек на име Иконић Далибора са 1/1 , Иконић
Далибор поклања општини Зворник без накнаде.
Вриједност земљишта према процјени вјештака
пољопривредне струке износи: кп.бр.2980/4- 10 км/м2 ,
кп.бр.2798/16 – 4 км/м2 , кп.бр.2799/4 – 5 км/м2 ,
кп.бр.2798/14 – 6 км/м2.
2) кп.бр.2980/6 '' Улице'' приступни пут површине 166 м2
уписано у посједовни лист број 78 КО Челопек на име
посједника Општине Зворник са 1/1 за земљиште
означено као кп.бр.2798/17 ливада 4.класе- дио у
површини 277 м2 , док преостали дио исте парцеле у
површини 372 м2 , уписано у посјеодвни лист број 1620
КО Челопек на име Иконић Милана са 1/1 ,Иконић Милан
поклања Општини Зворник без накнаде.

22. септембар 2015.

Вриједност земљишта према процјени вјештака
пољопривредне струке износи :кп.бр.2980/6 – 10 км/м2 ,
кп.бр.2798/17 – 6 км/м2.
3) кп.бр.2980/5 '' Улице'' приступни пут површине 122 м2
и кп.бр.2980/7 ''Улице'' приступни пут површине 10 м2
уписано у посједовни лист број 78 КО Челопек на име
посједника Општине Зворник са 1/1 за земљиште
означено као кп.бр.5397/6 њива 1.класе- дио у површини
132 м2 , док преостали дио исте парцеле у површини 1159
м2 , уписано у посједовни лист број 4954 КО Зворник-ван
на име Иконић Зорана са 1/1 , Иконић Зоран поклања
Општини Зворник без накнаде.
Вриједност
земљишта
према
процјени
вјештака
пољопривредне струке износи :кп.бр.2980/6 – 10 км/м2 ,
кп.бр.5397/6 – 10 км/м2.
Члан 2.
Земљиште из члана 1.ове одлуке се мијења , односно даје
на поклон ради обезбјеђивања земљишта које је неопходно
за изградњу приступне саобраћајнице за насеље Улице.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да може закључити
уговор о замјени земљишта из члана 1. ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-92/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и члана 72. Став 2. Закона о
локалној самоуправи ('' Службени гласник Републике
Српске'' број:101/04,42/05, 118/05 и 98/13) и члана
26.и 43.Статута општине Зворник-пречишћен текст (''
Службени гласник општине Зворник'' број 9/14)
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.09.2015.године , доноси
Рјешење
о именовању комисије ради утврђивања оправданости
заједничког улагања на изградњи стамбено-пословног
објекта у Зворнику
I
Именује се комисија за утврђивање оправданости
заједничког улагања на изградњи стамбено-пословног
објекта са Доо''Кесо промет'' Тршић-Зворник на
кч.бр.1345 и кч.бр.1356 КО Зворник-град у саставу:
1)Бошко Којић дипл.грађ.инж.предсједник,
2)Владан Стевановић , дипл.грађ.инж. члан,
3)Веселин Тијанић, дипл.правник члан,
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4)Срђан Деспић, дипл.ецц. члан
5)Раде Лујић, одборник СО-е члан.
II
Задатак комисије је да размотри приједлог Доо''Кесопромет''Тршић-Зворник о заједничком улагању на
изградњи стамбено-пословног објекта у Зворнику на
кп.бр.1345 и кп.бр.1356.КО Зворник-град и утврди
оправданост улагања Општине Зворник и сачини
приједлог одлуке о заједничком улагању за Скупштину
општине Зворник.
III
Ова рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-36/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 18.09.2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине
Зворник за период 01.01.-30.06.2015.године.

2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-85/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 18.09.2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Извјештај о извршењу Скупштинских
закључака за период 01.01-31.08.2015.године

2.

22. септембар 2015.
Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-93/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 18.09.2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању криминалитета
ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на подручју
општине
Зворник
за
период
01.01.30.06.2015.године.
2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-94/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 18.09.2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Информација о раду Одјељења за
инспекцијски
надзор
за
период
01.01.30.06.2015.године.

2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-95/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
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На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник,након разматрања Информације о раду Одјељења
за инспекцијски надзор, на сједници одржаној 18.09.2015.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Скупштина општине задужује предлагаче и
обрађиваче Извјештаја и Информација да убудуће
приликом израде наведених аката обавезно искажу
упоредне показатеље из претходног периода у
односу на исти период за који се подноси извјештај
односно информација.
Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-96/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 18.09.2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Усваја се Информација о водоснабдијевању на
подручју општине Зворник као и пружању других
комуналних услуга.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-97/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута

22. септембар 2015.

општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 18.09.2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о дивљим депонијама на
подручју општине Зворник са приједлогом мјера за
њихово уклањање.
2.

Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-98/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14), Начелник општине Зворник доноси
OДЛУКУ
о најнижој цијени рада запослених радника у Општинској
управи Зворник
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се најнижа цијена рада у износу од
100,00 КМ за запослене у Општинској управи.
Члан 2.
Одлука о најнижој цијени рада примјењиват ће се од
01.07.2015-31.07.2015.године.
Члан 3.
За реализацију одлуке задужује се Одјељење за финансије
Општинске управе Зворник.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу 01.07.2015.године, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-83/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 72. 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 Зворник, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
I
НЕБОЈША БОШКОВИЋ
из Зворника, Шетићи бб, по
занимању грађевински инжењер, именује се за вршиоца
сталног стручног надзора на извођењу радова “Aсфалтирање
пута у МЗ Пађине - насеље Ђокићи“.
II
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ а.д. Каракај
бб, Зворник, према условима из понуде број: 02-360-84-1/15
од 15.07.2015. 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: 02-360-84-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 72. 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 Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
НЕБОЈША БОШКОВИЋ
из Зворника, Шетићи бб, по
занимању грађевински инжењер, именује се за вршиоца
сталног стручног надзора над извођењем радова
“Одржавање локалне депоније и уклањање дивљих
депонија“.
II
Радове из члана I ће изводити „Водовод и комуналије“ а.д.
Зворник, према условима из понуде број: 02-360-85-1/15 од
15.07.2015. 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: 02-360-85-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

22. септембар 2015.

На основу члана 72. 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) и члана 5.
став 1, тачка 5. Споразума о међусобним обавезама на
санацији водотока и клизишта у општини Зворник, број: 02339-4/15 од 12.05.2015. године, Начелник општине Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Над извођењем радова на санацији корита ријеке Сапне,
Јасенице и Сопотника и клизишта на подручју општине
Зворник, за вршиоце сталног стручног надзора именују се:
1. Небојша Бошковић, грађевински инжењер и
2. Сања Ерић, дипломирани инжењер грађевине.
II
За извођење радова наведених у претходном члану,
ангажоване су Оружане снаге БиХ, које ће поступати у складу
са обавезама преузетим Споразумом о међусобним
обавезама на санацији водотока и клизишта у општини
Зворник, број: 02-339-4/15 од 12.05.2015. године. Обавезује
се вршилац надзора да након извршења уговорених радова,
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији Уговора
о јавној набавци у Службу за јавне набавке, 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: 02-339-4-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.09.2015. 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
РЈЕШЕЊЕ
о именовању стручног надзора
Члан 1.
Бошковић Небојша из Зворника,по занимању грађевински
инжењер, именује се за вршиоца стручног надзора на
пословима адаптације пословних просторија у саставу дома
у Петковцима чији је закупац Здравствена установа за
промет лијекова и медицинских средстава на мало апотека
''Економија-лек''Зворник, а према предмејру радова који
износи 23.349,12 КМ.
Члан 2.
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: 02-374-4/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. Правилника о
успостављању и раду комисије за набавке („Службени
гласник БиХ“, број 103/14), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник – Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 3/10) и Одлуке о именовању кандидата за
Комисију за јавне набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015.
године, Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Извођење
накнадних
радова
на
санацији
локалних
и
некатегорисаних путева на подручју општине Зворник“,
број: 02-360-69-1/15, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник -Гордан Јовановић,
замјеник предсједника,
2. Небојша Бошковић, члан - Сања Ерић,
замјеник члана,
3. Александар Јевтић, члан - Ристановић Бојана,
замјеник члана.
II
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак јавне
набавке, у складу са Правилником о начину формирања,
гласања и одлучивања комисије за јавне набавке, број: 02020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), те да о
извршеном поступку избора састави записник и исти са
препоруком о избору најповољнијег понуђача достави
Начелнику општине. Oтварање понуда ће се обавити дана
07.09.2015.године у 12.30 часова у малој сали Општинске
управе Зворник.
III
Именовани чланови комисије су дужни присуствовати
састанцима комисије или благовремено обавјестити
секретара комисије о спријечености да присуствују, како би
се у складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије дужни су
донијети Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар комисије
дужни су потписати Изјаву о непристрасности и
повјерљивости у раду комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

22. септембар 2015.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-69-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. Правилника о
успостављању и раду комисије за набавке („Службени
гласник БиХ“, број 103/14), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник – Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 3/10) и Одлуке о именовању кандидата за
Комисију за јавне набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015.
године, Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Санација клизишта
на путу Радићи - Ракићи у МЗ Малешић“, број: 02-360116/15, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник
Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
2. Небојша Бошковић, члан
Сања
Ерић, замјеник члана,
3. Александар Јевтић, члан
Ристановић Бојана, замјеник члана.
II
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак јавне
набавке, у складу са Правилником о начину формирања,
гласања и одлучивања комисије за јавне набавке, број: 02020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), те да о
извршеном поступку избора састави записник и исти са
препоруком о избору најповољнијег понуђача достави
Начелнику општине. Oтварање понуда ће се обавити дана
07.09.2015.године у 12.00 часова у малој сали Општинске
управе Зворник.
III
Именовани чланови комисије су дужни присуствовати
састанцима комисије или благовремено обавјестити
секретара комисије о спријечености да присуствују, како би
се у складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије дужни су
донијети Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар комисије
дужни су потписати Изјаву о непристрасности и
повјерљивости у раду комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-116/15
НАЧЕЛНИК
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Датум: 04.09.2015. године

OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 143.став 4. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник
Републике Српске» број:
101/04,42/05,118/05 и 98/13,члана 13.тачка 3.Правилника о
дисциплинској и материјалној одговорности запослених у
општинској ,односној градској управи (''Службени гласник
Републике Српске'' број:41/14) ,Начелник општине Зворник
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању дисциплинске комисије
I
У дисциплинску комисију Општинске управе општине Зворник
именује се:
1.

Веселин Тијанић-предсједник комисије
Слађана Тијанић-замјеник предсједника комисије

2.

Ненад Станковић-члан
Зоран Ђукановић-замјеник члана

3. Милош Томић-члан
Зоран Ерић-замјеник члана
II
Доношењем овог рјешења престаје да важи рјешење број:02111-86/09 од 23.12.2009.године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-34/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. Правилника о
успостављању и раду комисије за набавке („Службени
гласник БиХ“, број 103/14), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник – Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 3/10) и Одлуке о именовању кандидата за
Комисију за јавне набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015.
године, Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка чамаца за
спашавање“, број: 02-360-112/15, у саставу:

22. септембар 2015.
1.
2.
3.

Милош Томић, предсједник - Горан Писић,
замјеник предсједника,
Ружа Остојић, члан
- Сања Перић,
замјеник члана,
Хариз Мехидић, члан - Мирослав Аћимовић,
замјеник члана.

II
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак јавне
набавке, у складу са Правилником о начину формирања,
гласања и одлучивања комисије за јавне набавке, број: 02020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), те да о
извршеном поступку избора састави записник и исти са
препоруком о избору најповољнијег понуђача достави
Начелнику општине. Oтварање понуда ће се обавити дана
11.09.2015.године у 12.00 часова у малој сали Општинске
управе Зворник.
III
Именовани чланови комисије су дужни присуствовати
састанцима комисије или благовремено обавјестити
секретара комисије о спријечености да присуствују, како би
се у складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије дужни су
донијети Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар комисије
дужни су потписати Изјаву о непристрасности и
повјерљивости у раду комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-112/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 72. 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 Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
НЕБОЈША БОШКОВИЋ
из Зворника, Шетићи бб, по
занимању грађевински инжењер, именује се за вршиоца
сталног стручног надзора на извођењу радова “ Санација
клизишта на путу Радићи - Ракићи у МЗ Малешић“.
II
Радове из члана I ће изводити „Пантић промет“ д.о.о.
Петковци бб, Зворник, према условима из понуде број: 02360-116-1/15 од 07.09.2015. године, одмах по потписивању
уговора о извођењу радова. Обавезује се вршилац надзора
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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''.

(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Јошило Бранке ,
Начелник општине доноси

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-116/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст(''Службени гласник општине Зворник'', број:
9/14) и члана 4. Уговора о пословно-техничкој сарадњи и
стратешком партнерству између општине Зворник и
Удружења за
развој
НЕРДА број:02-492/06
од
26.05.2006.године, , Начелник општине Зворник доноси

I

ЗАКЉУЧАК
о суфинансирању активности рада Удружења за развој
НЕРДА
I
Одобрава се суфинансирање дјеловања Удружења за развој
''НЕРДА'' Тузла, за рад канцеларије у Зворнику , у висини
2880,00 КМ на име трошкова реализације пројеката
економског развоја пољопривреде и малих и средњих
предузећа дрвне и металске индустрије на територији
општине Зворник.
II
Средства из члана I .овог закључка, дозначиће се на жиро
рачун Удружења за развој НЕРДА Тузла код НЛБ Тузланске
банке број:132-100-03117019-42.
Средства ће се исплатити на терет буџета општине
Зворник,економски код 414100-субвенција за развој
пољопривреде''.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије и Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности Административне службе општине
Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-300-136/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.02.2015. 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
2015.годину

ЗАКЉУЧ А К

Одобрава се Јошило Бранки ЈМБ 2705977176779,ЗворникКаракај бр.519, једнократни новчани износ од 200,00 КМ за
помоћ породици са четворо дјеце (самохрана мајка).
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: 08-430-810/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.04.2015. 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 Спасојевић Милосаву из Андровића,са ЈМБ0210948183913, једнократна новчана помоћ на име трошкова
смјештаја за мјесец јун 2015.године, у износу од 120,00 КМ.
Кућа именованог је потпуно уништена од клизишта у мају
2014.године.
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.
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.

22. септембар 2015.

Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-847/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.06.2015. 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
I
Одобрава се Марковић (Ђоко) Гојку из Роћевића,ЈМБ
0606967183933,једнократна новчана помоћ у износу 1000 КМ,
на име помоћи за изградњу новог стамбеног објекта, након
што му је клизиште у мају 2014.године уништило кућу.
II
Средства из тачке 1. Овог Закључка ,обезбједиће се са
позиције,412500-Расходи за хитне интервенције клизишта.
Средства ће се исплатити на рачун именованог број:551-45025584685-55 код Уникредит банке.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-783/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.08.2015. 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 Марковић (Славко) Нади из
Горње Пилице, ЈМБ-2610965188894,за покривање трошкова
лијечења, у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-456/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.08.2015. 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 Остојић (Ратко) Драгутину
из Зворника,ЈМБ-2702959182215 , на име тешке материјалне
ситуације у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни 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: 08-430-781/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.08.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције -једнократне помоћи појединцима,економски код
416100.
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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
I
Одобрава се Миљановић (Драган) Славку из Скочића,ЈМБ3110987183900,једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације, у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. Овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима,економски код 41600.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-650/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.08.2015. 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
I
Одобрава
се
Туристичкој
организацији
општине
Зворник,исплата 5.000,00 КМ, намјенски за финансирање
текућих активности у 2015.години.
II
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.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-129/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.08.2015. 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

22. септембар 2015.
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобравају се новчана средства Хаџинурбеговић Тахири из
Зворника , у износу 500,00 КМна име финансирања трошкова
организације и изложбе старих фотографија града Зворника.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције буџетска резерва.Средства
са буџетске резерве реалоцирати на позицију-415200-Грант
за финансирање НВО и удружења –Одјељење за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности.
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: 08-430-741/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.08.2015. 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 Бајић Миланки из
Тршића,ЈМБ-1407967188898 , за покривање трошкова
лијечења дјетета 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.
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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: 08-430-754/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.08.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Марковић Слађане ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одбија се захтјев Марковић Слађани ЈМБ 0809992773611Зворник-Трновица, за једнократну новчану помоћ у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете.У документацији рођења
дјетета 18.08.2014.год,недостаје родни лист дјетета.Тако да
не испуњавате услове за додјелу средстава из Фонда за
треће/четврто рођено дијете за 2015 године.
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: 08-414-152/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.08.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

22. септембар 2015.

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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Николић Сање ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одбија се захтјев Николић Сањи ЈМБ 1103989188906Зворник-Патријарха Павла бр.44,за једнократну новчану
помоћ у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.У
документацији рођења дјетета је 19.12.2014.год..Тако да не
испуњавате услове за додјелу средстава из Фонда за
треће/четврто рођено дијете за 2015 године.
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: 08-414-145/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.08.2015. 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 Зворник, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати новчаних награда волонтерима- редарима
Зворничког љета 2015.године
I
Одобрава се исплата новчаних награда волонтеримаредарима Зворничког љета 2015.године, за седам дана
дежурстава, у укупном износу 2400,00КМ, појединачно како
слиједи:
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РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Службени гласник општине Зворник

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
АЛЕКСАНДАР КОЈИЋ
АЛЕКСАНДАР САВИЋ
АНА ГЛИШИЋ
БОЈАН ЕРА
БОЈАН РАДОВИЋ
БОРИС ЕРА
ВАСИЛ БЕРОВИЋ
ВЛАДИМИР ЈОКИЋ
ДАЛИБОР ЂАЧИЋ
ДАРКО ВИДОВИЋ
ДАРКО МАРКОВИЋ
ДУШАН СПРЕМО
МИЛАН БЈЕЛИЦА
МИРКО МОЈИЋ
МЛАДЕНКО ЦВИЈЕТИНОВИЋ
НЕБОЈША НОГИЋ
НЕНАД ЈАНКОВИЋ
НИКОЛА МИХАЈЛОВСКИ
НИКОЛА МЛАЂЕНОВИЋ
ОГЊЕН ИВАЗ
ОГЊЕН СТЈЕПАНОВИЋ
РАДЕ МИЋИЋ
РАДИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ
СТЕФАН ТОДОРОВИЋ
УКУПНО

ЈМБ

22. септембар 2015.

ИЗНОС (КМ)
2909995773622
0703997183896
0804994138105
1803994183892
0906997183896
2402998773636
1401997183892
2512996134995
2001996171500
1502997773615
2004994183896
3009995773668
3007997773654
2805996183896
1505988183901
0802996184225
1203996773630
1910997183894
1608992773636
0511990140000
0908998183903
0601996773640
2410983180052
0501993173133

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2400

II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбедиће се са
позиције 412900- Остали нематеријални расходи за
Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће
објављен у „Службеном гласнику општине Зворник“.

Новчана средства из тачке 1.овог Закључка исплатити на
благајни општине.
III
За реализацију овог Закључка задужује се се Oдјељење за
финансије општинске управе Зворник.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-82/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2015. 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
I
Одобрава се Јовић Мари,ППБ из Улица,ЈМБ 2805936188906,
једнократна новчана помоћ у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
II
Средства из тачке 1. Овог Закључка ,обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде и породице погинулих
бораца.
Средства исплатити именованој на благајни Општинске
управе Зворник.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-800/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2015. 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 Бори из Новог Села, са 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
појединцима.
Средства исплатити именованој благајни Општинске управе
Зворник.
Члан 3.

22. септембар 2015.

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: 08-430-787/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.08.2015. 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.
Лазаревић Миладинки из Шепка, са ЈМБГ 1206973188918
,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-807/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.08.2015. 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
I
Одобрава се Смиљанић (Војо) Жарку из Зворника,ЈМБ
191973182214, исплата једнократне новчане помоћи у
износу од 250,00 КМ на име плаћања дијела трошкова
лијечења.
II
Средства из тачке 1. Овог Закључка ,обезбједиће се са
позиције 416100-Једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
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III

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-806/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.08.2015. 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
I
Одобравају се новчана средства Трговинској радњи ''Sport
line 1''Зворник , у износу 84,00 КМ, на име испоручених
пехара и осталих реквизита за организацију Божићног
турнира у малом фудбалу.
II
Новчана средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање
спортских
организација-спортска
резерва.Средства уплатити на жиро рачун трговинске радње.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-158/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.08.2015. 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
I
Одобравају се новчана средства Фудбалском клубу
''Табанци'' Табанци ,у износу 420,00 КМ на име плаћања
трошкова набавке фудбалских лопти и голманских рукавица.
II

22. септембар 2015.

Новчана Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање спортских организација –Фудбалски клуб
''Табанци''.Средства уплатити на жиро рачун испоручиоца
робе Трговинска радња Sport line1''Зворник.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-159/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.08.2015. 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.
Стојановић Мирјани из Брањева, са ЈМБГ 0506975185894
,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-386/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.08.2015. 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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Гавриловић Марку из Економије, са ЈМБГ 1503966184235
,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-670/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.08.2015. 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.
Сикимић Даринки из Зворника, са ЈМБГ 2510985186362
,одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-696/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.08.2015. 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

22. септембар 2015.
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Гаврић Винки из Челопека, са ЈМБГ 1608960505141
,одобрава се исплата у износу од 100,00 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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-773/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.08.2015. 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.
Арсеновић Јованки из Зворника, са ЈМБГ 2611958779115
,одобрава се исплата у износу од 200,00 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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-805/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.08.2015. 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
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Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стојановић Мирјани из Брањева, са ЈМБГ 0506975185894
,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-386/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.08.2015. 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.
Јовановић Ружици из Каракаја, са ЈМБГ 2610958187238
,одобрава се исплата у износу од 200,00 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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-750/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.08.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»

22. септембар 2015.

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.
Хајдуковић Милади из Зворника, са ЈМБГ 2609973188900
,одобрава се исплата у износу од 200,00 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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-812/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.08.2015. 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 Зорану из Зворника, са ЈМБГ 2506973183956
,одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-814/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.08.2015. 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) 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.
Богдановић Милош из Доње Јошанице , са ЈМБГ
2205951174376 ,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-831/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.08.2015. 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
I
Одобравају се новчана средства Милићевић (Драго) Невенки
из Кисељака,ЈМБГ 1504939188918,на име трошкова
лијечења ,у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог закључка,обезбједиће се са
буџетске позиције –Једнократне помоћи појединцима
,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-832/15
НАЧЕЛНИК

22. септембар 2015.

Датум: 19.08.2015. 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.

Лазендић Радоје из Зворника , са ЈМБГ 1701988190057
,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-808/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2015. 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.
Ђерић Драгици из Зворника , са ЈМБГ 0108954177179
,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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
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ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-803/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2015. 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.
Вукотић Милојки из Челопека, са ЈМБГ 2504835188909
,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-842/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2015. 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
I
Одобрава се Јеврић (Недељко) Милошу из Зворника,ЈМБ
1409963171128,исплата једнократне новчане помоћи у
износу од 150 КМ на име плаћања дијела трошкова лијечења
дјеце.
II
Средства из тачке 1. Овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV

22. септембар 2015.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-799/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2015. 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
I
Одобрава се Вукић (Трипун) Борисаву из Шетића,ЈМБ
0702957183918,једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације, у износу од 150,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. Овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-761/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2015. 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
I
Одобравају се новчана средства Јовић Милану,ЈМБГ
2104978771110 из МЗ Каракај,породица палог борца на име
плаћања трошкова набавке основних животних намирница.
II
Новчана средства у износу 150,00 КМ исплатити са позиције
416100-Текуће
помоћи
за
инвалиде,рањене
и
ППБ,потрошачка јединица 01190180-Одјељење за борачко
инвалидску заштиту. Средства исплатити на благајни
Општинске управе Зворник.
III
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-823/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2015. 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
I
Одобравају се новчана средства Удружењу грађана
Ветерани РЕпублике Српске у износу 800,00 КМ на име
плаћања текућих обавеза-трошкова закупнине простора и
електричне енергије.
II
Новчана средства обезбједиће се са позиције буџетска
резерва.Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200-Грант за Удружење грађана Ветерани РС.
Уплату извршити на жиро рачун:568-503-13400010-76 код
Банке Српске.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-131/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2015. 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
I
Одобравају се новчана средства Мјесној заједници Брањево
на име суфинансирања трошкова изградње споменика палим
борцима у МЗ Брањево који се налази у дворишту Српске
Православне Црквене Општине Шепачко-Брањевске.
II

22. септембар 2015.

Новчана средства у износу 2.000,00 КМ исплатити са
позиције 415100-Грант за суфинансирање заједничких
пројеката,потрошачка јединица 01190170-Одјељење за
стамбено комуналне послове и послове саобраћаја.
Средства уплатити на жиро рачун Српске Православне
Црквене Општине Шепачко-Брањевске.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-133/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2015. 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
I
Одобравају се новчана средства Првом зворничком
пјевачком друштву ''Изворник'' Зворник, намјенски за
финансирање трошкова ''Интернационалног такмичења
хорова'' у Охриду, као једином хору представнику из
Републике Српске, износу 500 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог закључка,обезбједиће се са
позиције 415200-Грант за финансирање културних
манифестација.
Новчана средства из тачке 1.овог Закључка уплатити на
жиро-рачун друштва број:552-020-15294547-31 код ХипоАлпе-Адриа банке филијала Зворник.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-138/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2015. 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
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ЗАКЉУЧАК

о одобравању новчане помоћи
I
Одобрава
се
Милићевић
(Драго)
Владану
из
Зворника,Карађорђева
Ц-3
8/73,ЈМБ
1303997183890,једнократна новчана помоћ на име плаћања
трошкова школарине и лијечења, у износу од 200,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. Овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске
позиције-једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-827/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2015. 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
I
Одобравају се новчана средства ЈУ ''Основној музичкој
школи'' Зворник, намјенски за финансирање половине бруто
примања једног професора у истуреном одјељењу школе у
Ораовцу ,за период септембар-децембар 2015.године, у
укупном износу 2520 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог закључка,обезбједиће се са
позиције 414100-Субвенција за запошљавање незапослених.
Новчана средства из тачке 1.овог Закључка уплатити на
жиро-рачун Основне музичке школе.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК

22. септембар 2015.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-137/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Николић Сање ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одбија се захтјев Николић Сањи ЈМБ 1103989188906Зворник-Патријарха Павла бр.44,за једнократну новчану
помоћ у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.У
документацији рођења дјетета је 19.12.2014.год..Тако да не
испуњавате услове за додјелу средстава из Фонда за
треће/четврто рођено дијете за 2015 године.
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: 08-414-145/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.08.2015. 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
I
Одобрава се Марковић (Зоран) Марјану из Роћевића,ЈМБ1411986183934,једнократна новчана помоћ за покривање
трошкова лијечења, у износу од 200,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог закључка,обезбједиће се са
буџетске позиције,Једнократне помоћи појединцима
,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-811/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.08.2015. 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 Програма коришћења буџетских средстава за
унапређење пољопривредне производње у општини Зворник
за 2015.годину , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Писић Живојину из Роћевића, ЈМБ1702964183919, једнократна новчана помоћ на име учешћа у
санацији штете која је узрокована нападом паса луталица на
стадо оваца , у износу од 500,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције
–Субвенције
за
развој
пољопривреде,економски код 414100.
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: 08-430-824/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.08.2015. 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 Сандић Цвјетку из Зворника, Насеље Улице
II/26, ЈМБ-1708987183892,исплата једнократне новчане
помоћи на име наставка докторских студија и израде
докторске дисертације у износу од 400,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-Стипендије студената.
Средства ће се исплатити благајни општине.
Члан 3.

22. септембар 2015.

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: 02-430-573/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.08.2015. 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 Рајковић Николи из Зворника, Браће Југовића
Б-2 IX/45,ЈМБ-2312994183892,једнократна новчана помоћ на
име плаћања авионске карте за наставак студирања у САД-а,
у износу од 400,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-Стипендије студената.
Средства ће се исплатити 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».
Број:02-400-141/15
Датум: 24.08.2015.године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-828/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.08.2015. 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
I
Одобрава се Туристичкој организацији општине Зворник,
исплата 5.000,00 КМ, намјенски за финансирање текућих
активности у 2015. години.
II
Средства из тачке 1.овог закључка,обезбједиће се са
буџетске
позиције,Субвенција
за
рад
Туристичке
организације,економски код 414100.
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Средства ће се уплатити на жиро-рачун Туристичке
организације.

новчана помоћ за покривање тешке материјалне ситуације, у
износу од 150,00 КМ.

III

II

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV

Средства из тачке 1.овог закључка,обезбједиће се са
буџетске позиције,Једнократне помоћи појединцима
,економски код 416100.

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

Средства ће се исплатити на благајни општине.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-129/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 6.08.2015. 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

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобравају се новчана средства ОО СУБНОР
Зворник,намјенски за финансирање текућих активности у
2015.години ,у износу од 200,00 КМ.
II
Средства из тачке 1.овог закључка,обезбједиће се са
позиције 415200 –Грант за ОО Субнор Зворник.
Новчана средства из тачке 1.овог Закључка уплатити на
жиро-рачун Општинске борачке организације Зворник.
III

III

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-481/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.08.2015. 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
I
Одобрава се Ристић Перици из Зворника,ЈМБ3103989180023,једнократна новчана помоћ за покривање
тешке материјалне ситуације, у износу од 150,00 КМ.
II

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV

Средства из тачке 1.овог закључка,обезбједиће се са
буџетске позиције,Једнократне помоћи појединцима
,економски код 416100.

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

Средства ће се исплатити на благајни општине.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-140/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.08.2015. 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
I
Одобрава
се
Мехмедовић
(Абид)
Фадили
из
Зворника,Ослобођења 85,ЈМБ-0609967188918,једнократна

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-848/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.08.2015. 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
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ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
I
Одобравају се новчана средства Богићевић Здравку из
Трновице,ЈМБ-0109960183896,за
покривање
трошкова
лијечења у износу од 200,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. Овог Закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције,једнократне помоћи појединцима,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-849/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.08.2015. 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 Честић Желимиру из Брањева, са ЈМБГ
1105979183488 ,једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације, у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције
–једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни 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: 08-430-889/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.08.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»

22. септембар 2015.

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.
Филиповић Јовану из Јасенице, са ЈМБГ 0105972183985
,одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-трошкови лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој 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».
Број:02-400-139/15
Датум: 25.08.2015.године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-844/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.08.2015. 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 Општинској борачкој
организацији Зворник на име финансирања помоћи за
покривање материјалних трошкова за издавање књиге.
Члан 2.
Новчана средства у износу 500,00 КМ исплатити са позиције
буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу 500,00 КМ реалоцирају се са позиције
буџетска резерва на позицију 415200-Грант за финансирање
Општинске борачке организације ,потрошачка јединица
01190180-Одјељење за борачко инвалидску заштиту.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
IV
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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: 02-400-139/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.08.2015. 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 Марић (Бранко) Предрагу
из Зворника, Б.Југовића Б-8,ЈМБ-1209977182220, на име
покривања трошкова лијечења и куповине школског прибора
у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције –једнократне помоћи појединцима
,економски код 416100.
Средства ће се исплатити 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: 08-430-829/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.08.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Лазић Тање , Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Лазић Тањи
ЈМБ 3009989185037,ЗворникБрањево,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

22. септембар 2015.

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: 08-414-157/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.08.2015. 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 Спасојевић (Драган)
Душанки из Зворника,Б-13, са ЈМБГ 2011986188893,на име
тешке материјалне ситуације , у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције
–једнократне помоћи појединцима
,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни 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: 08-430-657/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.08.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Деспић Наташе ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Деспић Наташи ЈМБ 24089833185076,ЗворникУл.Б.Југовића Б-2, 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: 08-414-156/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.08.2015. 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.
Мичић Драгани из Зворника,ЈМБ-2311974176788,одобрава се
исплата у износу од 100,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи-тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 416100 –расходи за једнократне новчане
помоћи појединцима.
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: 08-430-834/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.08.2015. 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 Душици Лесковац из Зворника,ЈМБ2807947719015,исплата 350,00 КМ, на име накнаде за израду
умјетничке слике-уље на платну,са мотивима града
Зворника.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 415200 –Грант за финансирање културних
манифестација.
Средства ће се исплатити благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.

22. септембар 2015.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-873/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.08.2015. 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
Гајић
(Милан)
Александри
из
Зворника,Ђурђевданска 11, ЈМБ-1001971179368, једнократна
новчана помоћ на име тешке материјалне ситуације, у износу
од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције
–Једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни 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: 08-430-640/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.08.2015. 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 Џинић Драгиша,РВИ из Каракаја,са ЈМБГ2909974182403, једнократна новчана помоћ у износу од
200,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 –средства за инвалиде и породице
погинулих бораца.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
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: 08-430-851/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.08.2015. 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 Десимиру из Улица, ЈМБГ 1609951193826
,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-378/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.08.2015. 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 Перић (Радован) Милени из
Челопека, са ЈМБГ 2005957178056,за покривање трошкова
лијечења и плаћања трошкова школарине , у износу од
150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције
–једнократне помоћи појединцима
,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.

22. септембар 2015.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-872/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.08.2015. 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 Драгици из Тршића, ЈМБГ 1302966188898
,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-862/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.08.2015. 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.
Ристић Миодрагу из Зворника, ЈМБГ 1711970182397
,одобрава се исплата у износу 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
појединцима.
Средства исплатити именованом благајни Општинске управе
Зворник.

30

Број 11

Службени гласник 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: 08-430-722/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.08.2015. 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 Ради из Зворника, ЈМБГ 1006956188891 ,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-784/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.08.2015. 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.
Јосић Славку из Малешића , са ЈМБГ 0502971183905
,одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-трошкови школовања дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.

22. септембар 2015.

Средства исплатити именованој 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: 08-430-857/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.08.2015. 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.
Јосић Биљани из Малешића, са ЈМБГ2305995778648
,одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-трошкови студирања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-858/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.08.2015. 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.
Максимовић Миланки из Улица, са ЈМБГ 1206977187215
,одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-трошкови лијечења дјетета.
Члан 2.
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Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-855/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.08.2015. 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.
Пејић Лазару из Тршића, са ЈМБГ0308964183893 ,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-879/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.08.2015. 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.

22. септембар 2015.

Кокоруш Слободану из Брањева, са ЈМБГ2406972174142
,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-863/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.08.2015. 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 Хати из Зворника, са ЈМБГ1008964187228
,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-804/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.08.2015. 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.
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Одобрава се Вуковић (Ранко) Радовану из Дрињаче, са
ЈМБГ 0102946183919,исплата ,једнократне новчане помоћи
у износу од 100,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.
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: 08-430-881/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Ђукић Мирјане ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Ђукић Мирјани ЈМБ 2101990195070,ЗворникДоњи Локањ, 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: 08-414-159/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено

22. септембар 2015.

дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Ивановић Борку ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Ивановић Борку ЈМБ 0901981773613,ЗворникДоњи Шепак, 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: 08-414-158/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.09.2015. 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 Гајић (Марко) Милану из Зворника,Српских
Јунака бб, ЈМБ-0510969183925, једнократна новчана помоћ
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,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: 08-430-656/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.09.2015. 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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Члан 1.

Одобрава се Видовић Драгици из Зворника,ЈМБ1303974188917,једнократна новчана помоћ на име тешке
материјалне ситуације, у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције
–Једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни 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: 08-430-884/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.09.2015. 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 (Јован) Вукосави из
Зворника,Светог Саве З-14,ЈМБ-2105963188904,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,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: 08-430-854/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено

22. септембар 2015.

дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Ивановић Тамаре ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Ивановић Тамари
ЈМБ 0402992188899
Зворник-Петковци бр.73,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: 08-414-160/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Хусејновић Белме ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Хусејновић Белми
ЈМБ 0808990188901
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
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Број: 08-414-161/15
Датум: 03.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Субашић Тифе ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Субашић Тифи ЈМБ 1811989188927 ЗворникПоточани ,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: 08-414-162/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Брајић Мирјане ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Брајић Мирјани ЈМБ 2702994186576 ЗворникУлице бр.9 ,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.

22. септембар 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: 08-414-163/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Бодирогић Слађане ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Бодирогић Слађани
ЈМБ 07029833188766
Зворник-Ул.Вука Караџића бр.25,једнократна исплата у
износу од 400,00 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: 08-414-168/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.09.2015. 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 Милошевић (Зоран)
Слађани
из
Зворника
,Радничка
бр.7/1,
ЈМБ-
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2603982188907,за покривање трошкова лијечења, у износу
од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције
–Једнократне
помоћи
појединцима,економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни 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: 08-430-852/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Митровић Оливере ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Митровић Оливери
ЈМБ 1902989778622
Зворник-Челопек-Шљункара бр.19,једнократна исплата у
износу од 400,00 КМ за прво рођено дијете.(БЛИЗАНЦИ)
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: 08-414-164/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено

22. септембар 2015.

дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Митровић Ангелине ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Митровић Ангелини
ЈМБ 1902989778622
Зворник-Челопек-Шљункара бр.19 ,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: 08-414-164/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Симић Петка ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Симић Петку ЈМБ 2693982773613 ЗворникЈасеница ,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: 08-414-165/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Радић –Окиљ Тање ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Радић-Окиљ Тањи
ЈМБ 0701988175011
Зворник-Метеризе С/19 , 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: 08-414-166/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.09.2015. 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 Лазаревић (Димитрија)
Ружици из Роћевића, ЈМБГ -1412940188903 ,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,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.

22. септембар 2015.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-574/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.09.2015. 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 Мијић (Жива) Милени из Зворника, ЈМБГ 1502964179149 ,једнократна новчана помоћ за покривање
трошкова лијечења, у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције –Текуће помоћи за инвалиде,рањене и
породице палих бораца,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: 08-430-860/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.09.2015. 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 Танацковић (Анђелко) Бојани из Челопека,
ЈМБГ 2904987188891 ,једнократна новчана помоћ за
покривање трошкова лијечења, у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.

Члан 4.
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Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције
–једнократне
помоћи
појединцима,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: 08-430-904/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.09.2015. 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 Симић Љубиши, РВИ из Ораовца, са ЈМБГ
2406972183958 ,једнократна новчана помоћ у износу од
100,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 –средства за инвалиде и породице
погинулих бораца.
Средства исплатити именованом
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: 08-430-723/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.09.2015. 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

22. септембар 2015.
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Стевановић Станку из Зворника, са ЈМБГ2205967183898
,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-910/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.09.2015. 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.
Ристић Драгану из Андровића , са ЈМБГ 3006951183902
,одобрава се исплата у износу 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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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».

38

Службени гласник општине Зворник

Број 11

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-497/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.09.2015. 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.
Куртума Даници из Зворника , са ЈМБГ 2804955187414
,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
појединцима.
Средства исплатити именованој благајни Општинске управе
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.

22. септембар 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: 08-414-169/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Буњевац Јована ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-376/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Видаковић Јанка ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Видаковић Јанка ЈМБ 1202982183907 ЗворникГрбавци бб,једнократна исплата у износу од 500,00 КМ за
треће рођено дијете.

Одбија се Буњевац Јован ЈМБ 1109973173982-ЗворникУл.Српских јунака, за једнократну новчану помоћ у износу од
500,00 КМ за треће рођено дијете.У документацији извода
рођене дјеце за коју је поднешен захтјев је презиме
Бунијевац, а не Буњевац.Како у документацији мајка има
презиме дјеце,препорука је да она поднесе нови захтјев за
исплату средстава.
II
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-167/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
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дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Перушиновић Биљане ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Перушиновић
Биљане
ЈМБ
0702977189238Зворник-Ул.Змај од Ноћаја бр.12,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: 08-414-170/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Исламовић Санеле ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Исламовић Санели ЈМБ 0804986188586
Зворник-Јусићи,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

22. септембар 2015.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-176/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Бошњак Дамира ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Бошњак Дамиру ЈМБ 3108981183939 ЗворникКучић-Кула бр.34,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: 08-414-171/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Јунузовић Менсуре ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Јунузовић Менсури
ЈМБ 2505981188766
Зворник-Крижевићи,једнократна исплата у износу од 500,00
КМ за треће рођено дијете.
II
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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: 08-414-173/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Драгић Мариа ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Драгић Мариу ЈМБ 2311983180011 ЗворникУл.Св.Саве бр.67,1/5,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: 08-414-174/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Брадић Валентине ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
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Одобрава се Брадић Валентини
ЈМБ 0710978188890
Зворник-Карађорђева С-44,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: 08-414-172/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.09.2015. 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.
Перић Јоки из Зворника, са ЈМБГ 1412980778649 ,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
појединцима.
Средства исплатити именованој 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: 08-430-928/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.09.2015. 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.

I
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Лазић Сретену из Јардана, са ЈМБГ 2002955183908
,одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи-трошкови лијечења .

22. септембар 2015.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом благајни Општинске управе
Зворник.

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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Зељко Наде , Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

Члан 3.

I

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: 08-430-641/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.09.2015. 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
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Петровић Татјане ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Петровић Татјани
ЈМБ 2212994188733
Зворник-Кисељак бр.101, 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: 08-414-175/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Одобрава се Зељко Нади ЈМБ 1101983185066 ЗворникБрањево 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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-177/15
НАЧЕЛНИК
Датум:14.09.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике
Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12 и 52/14) и члана
8. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник за 2015.
годину ("Службени гласник општине Зворник", број: 15/14),
Начелник Одјељења за финансије д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине Зворник
за 2015.годину у оквиру потрошачке јединице 01190150Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности, са позиције:
- 414100-Субвенције
за
запошљавање
и
самозапошљавање незапослених на позиције:
- 415200-Грант за финансирање НВО и удружења, у
износу 6.000,00 КМ.
- 415200-Грант
за
финансирање
културних
манифестација, у износу 4.000,00 КМ,
- 415200-Грант за финансирање Буџета за младе, у
износу 1.000,00 КМ,
- 415200-Грант за санацију школских објеката, у
износу 10.000,00 КМ,
- 415200-Грант за Удружење грађана Ветерани РС, у
износу 1.000,00 КМ.
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Реалокација новчаних средстава је потребна да би се
финансирали увећани трошкови на наведеним позицијама.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-12/2015
ВД НАЧЕЛНИКА
Датум: 01.07.2015. године
Одјељење за финансије
Срђан Деспић с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике
Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12 и 52/14) и члана
8. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник за 2015.
годину ("Службени гласник општине Зворник", број: 15/14),
Начелник општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине Зворник
за 2015. годину у оквиру потрошачке јединице 01190170Одјељење за стамбено комуналне послове и послове
саобраћаја, са позиције:
- 517100-Издаци по основу пореза на додату
вриједност за водовод, на позиције:
- 412900-Расходи по основу пореза, у износу 2.000,00
КМ,
- 412900-Расходи мртвозорства, у износу 5.000,00
КМ, и позицију:
- 412500-Расходи за хитне интервенције – клизишта,
у износу 20.000,00 КМ, за потрошачку јединицу
01190260-Служба цивилне заштите,
у оквиру потрошачке јединице 01190140-Одјељење за
финансије са позиције:
САДРЖАЈ

-
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621900-Отплата дуга из претходних година, на
позиције:
412900-Судска рјешења, у износу 40.000,00 КМ,
412900-Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
времена, у износу 10.000,00 КМ, и на позиције.
412900-Расходи по основу репрезентације, у износу
5.000,00 КМ,
412900-Расходи за пропагандни
материјал
Општине, у износу 5.000,00 КМ, за потрошачку
јединицу 01190120-Кабинет Начелника општине.
Реалокација је потребна да би се финансирали
увећани трошкови на наведеним позицијама.
Члан 2.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-11/2015
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СТРАНА
1.
Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом Ђукић Види из Козлука
1
2.
Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом Филиповић Стоји и другим
1
3.
Одлука о расписивању лицитације за додјелу у закуп јавне површине за постављање монтажног
2
објекта
4.
Oдлука о измјенама и допунама Одлуке о стамбеном збрињавању корисника колективних
видова смјештаја кроз имплементацију пројекта ''Затварање колективних центара и
2
алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења''
5.
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању, управљању, располагању и кориштењу
4
стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног становања
6.
Одлука о укидању статуса јавног добра
5
7.
Одлука о замјени земљишта у насељу ''Улице'' ради изградње приступног пута и моста на
6
ријеци Сапни
8.
Рјешење о именовању комисије ради утврђивања оправданости заједничког улагања на
6
изградњи стамбено-пословног објекта у Зворнику
9
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Зворник за период 01.01.7
30.6.2015.године
10
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Скупштинских закључака за период 01.01.7
31.08.2015.године
11
Закључак о усвајању Информације о стању криминалитета,ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на
7
подручју општине Зворник за период 01.01.-30.06.2015.године
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Закључак о усвајању Информације о раду Одјељења за инспекцијски надзор за период 01.01.до
30.06.2015.године
Закључак о након разматрања Информације о раду Одјељења за инспекцијски надзор за
период 01.01.до 30.06.2015.године
Закључак о усвајању Информације о водоснабдјевању на подручју општине Зворник, као и
пружању других комуналних услуга
Закључак о усвајању Информације о дивљим депонијама на подручју општине Зворник, са
приједлогом мјера за њихово уклањање
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Одлука о најнижој цијени рада запослених радника у Општинској управи Зворник
Рјешење о именовању Бошковић Небојше за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Асфалтирање пута у МЗ Пађине-насеље Ђокићи“
Рјешење о именовању Бошковић Небојше за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонија“
Рјешење Над извођењем радова на санацији корита ријеке Сапне, Јасенице и Сопотника и клизишта
на подручју општине Зворник за вршиоце сталног стручног надзора именују се: Небојша Бошковић и
Сања Ерић
Рјешење о именовању Бошковић Небојше за вршиоца сталног стручног надзора на пословима
адаптације пословних просторија у саству дома у Петковцима
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Извођење накнадних радова на санацији локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине Зворник“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Санација клизишта на путу Радићи-Ракићи МЗ у
Малешић
Рјешење о именовању дисциплинске комисије
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Набавка чамаца за спашавање“
Рјешење о именовању Бошковић Небојше за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Санација клизишта на путу Радићи – Ракићи у МЗ Малешић“
Закључак о суфинансирању активности рада Удружења за развој НЕРДА
Закључак о одобравању новчаних средстава Јошило Бранки
Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић Милосаву
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Гојку
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Нади
Закључак о одобравању новчаних средстава Остојић Драгутину
Закључак о одобравању новчаних средстава Миљановић Славку
Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији општине Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Хаџинурбеговић Тахири
Закључак о одобравању новчаних средстава Бајић Миланки
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Слађани
Закључак о одбијању Николић Сањи
Закључак о одобравању новчаних средстава волонтерима.редарима Зворничког љета 2015.године
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Мари
Закључак о одобравању новчаних средстава Дамјановић Бори
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазаревић Миладинки
Закључак о одобравању новчаних средстава Смиљанић Жарки
Закључак о одобравању новчаних средстава ТР „Спорт лине 1“ Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава ФК „Табанци“ Табанци
Закључак о одобравању новчаних средстава Стојановић Мирјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Гавриловић Марку
Закључак о одобравању новчаних средстава Сикимић Даринки
Закључак о одобравању новчаних средстава Гаврић Винки
Закључак о одобравању новчаних средстава Арсеновић Јованки
Закључак о одобравању новчаних средстава Стојановић Мирјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовановић Ружици
Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Милади
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Зорану
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Закључак о одобравању новчаних средстава Богдановић Милошу
Закључак о одобравању новчаних средстава Милићевић Невенки
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазендић Радоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђерић Драгици
Закључак о одобравању новчаних средстава Вукотић Милојки
Закључак о одобравању новчаних средстава Јеврић Милошу
Закључак о одобравању новчаних средстава Вукић Борисаву
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Удружењу грађана Ветерани РС
Закључак о одобравању новчаних средстава МЗ Брањево
Закључак о одобравању новчаних средстава Првом Зворничком пјевачком друштву „Изворник“
Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Милићевић Владану
Закључак о одобравању новчаних средстава Основној музичкој школи Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Николић Сањи
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Марјану
Закључак о одобравању новчаних средстава Писић Живојину
Закључак о одобравању новчаних средстава Сандић Цвјетку
Закључак о одобравању новчаних средстава Рајковић Николи
Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији општине Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава ОО СУБНОР Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Мехмедовић Фадили
Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Перици
Закључак о одобравању новчаних средстава Богићевић Здравку
Закључак о одобравању новчаних средстава Честић Желимиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Филиповић Јовану
Закључак о одобравању новчаних средстава Општинској борачкој организацији Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Марић Предрагу
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Тањи
Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић Душанки
Закључак о одобравању новчаних средстава Деспић Наташи
Закључак о одобравању новчаних средстава Мичић Драгани
Закључак о одобравању новчаних средстава Душици Лесковац
Закључак о одобравању новчаних средстава Гајић Александри
Закључак о одобравању новчаних средстава Џинић Драгиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Десимиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Милени
Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић Драгици
Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Миодрагу
Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић Ради
Закључак о одобравању новчаних средстава Јосић Славку
Закључак о одобравању новчаних средстава Јосић Биљани
Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Миланки
Закључак о одобравању новчаних средстава Пејић Лазару
Закључак о одобравању новчаних средстава Кокоруш Слободану
Закључак о одобравању новчаних средстава Махмутовић Хати
Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић Радовану
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђукић Мирјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Борку
Закључак о одобравању новчаних средстава Гајић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Видовић Драгици
Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Вукосави
Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Тамари
Закључак о одобравању новчаних средстава Хусејновић Белми
Закључак о одобравању новчаних средстава Субашић Тифи
Закључак о одобравању новчаних средстава Брајић Мирјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Бодирогић Слађани
Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Слађани
Закључак о одобравању новчаних средстава Митровић Оливери
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97. Закључак о одобравању новчаних средстава Митровић Ангелини
98. Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Петку
99. Закључак о одобравању новчаних средстава Радић-Окиљ Тањи
100. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазаревић Ружици
101. Закључак о одобравању новчаних средстава Мијић Милени
102. Закључак о одобравању новчаних средстава Танацковић Бојани
103. Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Љубиши
104. Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Станку
105. Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Драгану
106. Закључак о одобравању новчаних средстава Куртума Даници
107. Закључак о одобравању новчаних средстава Видаковић Јанку
108. Закључак о одбијању захтјева Буњевац Јовану
109. Закључак о одобравању новчаних средстава Перушиновић Биљани
110. Закључак о одобравању новчаних средстава Исламовић Санели
111. Закључак о одобравању новчаних средстава Бошњак Дамиру
112. Закључак о одобравању новчаних средстава Јунузовић Менсури
113. Закључак о одобравању новчаних средстава Драгић Мариу
114. Закључак о одобравању новчаних средстава Брадић Валентини
115. Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Јоки
116. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Сретену
117. Закључак о одобравању новчаних средстава Петровић Татјани
118. Закључак о одобравању новчаних средстава Зељко Нади
119. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2015.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190150– Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
120. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2015.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
1.
2.
3.
4.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Издавач: Скупштина општине Зворник
Обрађивач: Стручна служба за послове Скупштине општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
Службени гласник општине Зворник излази по потреби
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