СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Скупштина општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске»
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на основу члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(«Службени гласник општине Зворник» број: 3/10),
Начелник општине доноси

ОДЛУКУ

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Одобрава се исплата средства у износу од 6.000,00 КМ
намјенски за реализацију пројекта «Санација крова
стамбене зграде Б-18“ у чијој реализацији учествују
Општина Зворник и Заједница етажних власника зграде
Б-18.
Члан 2.
Заједница етажних власника Б-18 учествује у
реализацији пројекта са 5.875,50 КМ.
Члан 3.
Заједница етажних власника Б-18 преузима обавезу
спровођења комплетне процедуре јавне набавке,
потписивања уговора и надзора над извршеним
радовима у складу са важећим прописима.
Заједница етажних власника Б-18 обавезна је општини
Зворник доставити извјештај о реализацији пројекта са
копијама фактуре и фотографијама изведених радова.
Члан 4.
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције 415200 – средства за суфинансирање
заједничких пројеката.
Средства исплатити на жиро рачун ЗЕВ зграде Б-18 код
Уникредит банке број: 551-028-00007224-23.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

30.октобар 2012. године
ЗВОРНИК
година: XX
БРОЈ: 12/2012
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-195/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске»
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на основу члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(«Службени гласник општине Зворник» број: 3/10),
Начелник општине доноси

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Одобрава се исплата средства у износу од 14.000,00
КМ намјенски за реализацију пројекта «Поправка лифта
у стамбеној згради Центар 3“ у чијој реализацији
учествују Општина Зворник и Заједница етажних
власника зграде Центар 3.
Члан 2.
Заједница етажних власника зграде Центар 3 учествује
у реализацији пројекта са 14.481,31 КМ.
Члан 3.
Заједница етажних власника зграде Центар 3 преузима
обавезу спровођења комплетне процедуре јавне
набавке, потписивања уговора и надзора над
извршеним радовима у складу са важећим прописима.
Заједница етажних власника Центар 3 обавезна је
општини Зворник доставити извјештај о реализацији
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пројекта са копијама фактуре и фотографијама
изведених радова.
Члан 4.
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције 415200 – средства за суфинансирање
заједничких пројеката.
Средства исплатити на жиро рачун ЗЕВ зграде Центар
3 код Нове банке број: 555-006-00048788-24.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-196/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске»
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на основу члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(«Службени гласник општине Зворник» број: 3/10),
Начелник општине доноси

ОДЛУКУ

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Одобрава се исплата средства у износу од 2.000,00 КМ
намјенски за реализацију пројекта «Поправка лифта у
стамбеној згради Б-6“ у чијој реализацији учествују
Општина Зворник и Заједница етажних власника зграде
Б-6.
Члан 2.
Заједница етажних власника зграде Б-6 учествује у
реализацији пројекта са 2.082,00 КМ.
Члан 3.
Заједница етажних власника зграде Б-6 преузима
обавезу спровођења комплетне процедуре јавне
набавке, потписивања уговора и надзора над
извршеним радовима у складу са важећим прописима.
Заједница етажних власника Б-6 обавезна је општини
Зворник доставити извјештај о реализацији пројекта са
копијама фактуре и фотографијама изведених радова.
Члан 4.
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције 415200 – средства за суфинансирање
заједничких пројеката.
Средства исплатити на жиро рачун ЗЕВ зграде Б-6 код
НЛБ Развојне банке број: 562-009-00001529-26.
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Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-207/12
НАЧЕЛНИК
Датум:22.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске»
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на основу члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(«Службени гласник општине Зворник» број: 3/10),
Начелник општине доноси

ОДЛУКУ

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Одобрава се исплата средства у износу од 3.500,00 КМ
намјенски за реализацију пројекта «Санација равног
крова стамбене зграде З-15/А“ у чијој реализацији
учествују Општина Зворник и Заједница етажних
власника зграде З-15/А.
Члан 2.
Заједница етажних власника зграде З-15/А учествује у
реализацији пројекта са 4.253,50 КМ.
Члан 3.
Заједница етажних власника зграде З-15/А преузима
обавезу спровођења комплетне процедуре јавне
набавке, потписивања уговора и надзора над
извршеним радовима у складу са важећим прописима.
Заједница етажних власника зграде З-15/А обавезна је
општини Зворник доставити извјештај о реализацији
пројекта са копијама фактуре и фотографијама
изведених радова.
Члан 4.
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције 415200 – средства за суфинансирање
заједничких пројеката.
Средства исплатити на жиро рачун ЗЕВ зграде З-15/А
код Павловић интернационална банке број: 554-01200000148-66.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-75/12
НАЧЕЛНИК
Датум:22.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. став 1. алинеја
8. и члана 44. Статута општине Зворник, - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10),
Начелник општине Зворник, д о н о с и

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-7/09 од 05.11.2009. године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-10/09 од
30.12.2009. године, Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-1/10 од
05.01.2010. године, Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-2/10 од
08.02.2010. године, Правилника о измјенама идопунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-3/10 од 04.03.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-4/10 од
17.08.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-5/10 од 01.10.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-6/10 од
28.10.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-7/10 од 26.11.2010.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-8/11 од
29.11.2010.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
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мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-1/11 од 19.01.2011.године Правилника о
измјенама и допунамаПравилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-2/11 од
31.01.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-3/11 од 09.03.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-4/11 од
08.04.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-5/11 од 13.04.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-6/11 од
12.05.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-7/11 од 01.06.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-8/11 од
06.07.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-9/11 од 09.08.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-10/11 од
27.10.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-11/11 од 04.11.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-12/11 од
18.11.2011.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-13/11 од 01.12.2011.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број: 02-014-1/12 од
18.01.2012.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-2/12 од 30.01.2012.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-3/12 од
14.02.2012.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
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мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-4/12 од 17.02.2012.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-5/12 од
24.02.2012.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-6/12 од 04.05.2012.године, Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-7/12 од
27.08.2012.године, Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник
број:02-014-8/12 од 13.09.2012.године (у даљем тексту
Правилник) на страни 27. Правилника тачка 8. “Виши
стручни сарадник за комуналну инфраструктуру грађење и надзор над грађењем“ и Правилника о
измјени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-4/12 од
17.02.2012.године, „број извршилаца: 1 /један/“, мјења
се и гласи:“број извршилаца: 2 /два“, остали услови
остају непромјењени.
Члан 2.
На страни 40. Правилника у тачци 6. „Самостални
стручни сарадник за друштвене дјелатности“ , број
извршилаца:1 /један/,
мјења се и гласи: „број
извршилаца:2 /два/“,
остали услови остају
непромјењени.
Члан 3.
На страни 36. Правилника у тачци 10 „Стручни
сарадник за послове овјере потписа, преписа и
рукописа“ , број извршилаца:3 /три/, мјења се и гласи:
„број извршилаца:4 /четири/“, остали услови остају
непромјењени.
Члан 4.
Брише се тачка 3А. „Савјетник начелника општине за
питање повратка, развоја и интеграције повратника“
Правилника о измјени и допуни Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник број:02-0147/12 од 27.08.2012. године.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеном гласнику општине Зворник”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-9/12
НАЧЕЛНИК
Датум:10.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

30. октобар 2012.

На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), 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: 02-111-16/10 од 11.03.2010. 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
опреме за одржавање концерта на плажи у Зворнику“,
број: 02-360-147/12, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник,
2. Мирослав Радић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Милош Томић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-147/12 од 10.09.2012, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 24.09.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-147/12
НАЧЕЛНИК
Датум:19.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), 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: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка и
уградња видео надзора на Ђурђев граду“, број: 02-360152/12, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Ненад Станковић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Милош Томић, члан,
5. Владан Стевановић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-152/12 од 19.09.2012, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 28.09.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-152/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), 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: 02-111-16/10 од 11.03.2010. 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
радова на реконструкцији Рекреативно спортског
центра – унутрашњи радови“, број: 02-360-151/12, у
саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Зоран Ерић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Милош Томић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.

30. октобар 2012.

II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-151/12 од 19.09.2012, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 27.09.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-151/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), 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: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија
се
формира
за
јавну
набавку:
„Рехабилитација локалног пута Кисељачки пут Кисељак“, број: 02-360-69/12, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Ненад Станковић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Милош Томић, члан,
5. Владан Стевановић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-69/12 од 15.05.2012, у складу са Законом о
јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 28.09.2012.године у 13.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
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IV
Доношењем овог рјешења, ставља се ван снаге
рјешење број: 02-360-69/12 од 14.06.2012. године.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-69/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), 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: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Изградња
саобраћајнице у Јадарској улици“, број: 02-360-155/12, у
саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Александар Јевтић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Милош Томић, члан,
5. Зоран Ерић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-155/12 од 25.09.2012, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 05.10.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-155/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

30. октобар 2012.

На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), 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: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Реконструкција
водоводне и канализационе мреже – улица Јадарска,
улица поред Гимназије и пролаз од улице Светог Саве
према „Z“ Блоковима“, број: 02-360-154/12, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Мирослав Радић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Милош Томић, члан,
5. Зоран Ерић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-154/12 од 25.09.2012, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 04.10.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-154/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), 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: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Асфалтирање
пута у насељу Брањево“, број: 02-360-153/12, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник,
2. Александар Јевтић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Милош Томић, члан,
5. Зоран Ерић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-153/12 од 19.09.2012, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 01.10.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-153/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10)
и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број: 03/10) Начелник општине
Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Извођење радова на реконструкцији Рекреативно
спортског центра у Зворнику – унутрашњи радови“.
II
Радове ће изводити „Hidrocom“ д.о.о., Зворник, према
условима из понуде, број: 02-360-140-3/12, од
27.09.2012. године, одмах по потписивању уговора о
извођењу радова и увођења у посао од стране
Надзорног органа.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

30. октобар 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-151/12
НАЧЕЛНИК
Датум:10.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), 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: 02-111-16/10 од 11.03.2010. 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 и
уградња видео надзора на Ђурђев граду“ – поновљени
поступак, број: 02-360-161/12, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Мирослав Радић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Милош Томић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-161/12 од 05.10.2012, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 16.10.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-161/12
НАЧЕЛНИК
Датум:15.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10)
и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број: 03/10) Начелник општине
Зворник, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
I
МИЊА РАДОВИЋ из Зворника, по занимању инжењер
грађевине, именује се за вршиоца сталног стручног
надзора на извођењу радова
“Рехабилитација
локалног пута Кисељачки пут - Кисељак“.
II
Радове ће изводити „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ а.д. Каракај
бб, Зворник, према условима из понуде број: 1-031812/12 од 27.09.2012. године, одмах по потписивању
уговора о извођењу радова број 02-360-69/12 и
увођења у посао од стране Надзорног органа.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-69/12
НАЧЕЛНИК
Датум:17.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10)
и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број: 03/10) Начелник општине
Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
МИЊА РАДОВИЋ из Зворника, по занимању инжењер
грађевине, именује се за вршиоца сталног стручног
надзора на извођењу радова “Aсфалтирање пута у
насељу Брањево“.
II
Радове ће извршити „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ а.д. Каракај
бб, Зворник , према условима из понуде број: 02-360153-1/12 од 01.10.2012. године, одмах по потписивању
уговора о извођењу радова и увођења у посао од
стране Надзорног органа.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-153/12
НАЧЕЛНИК
Датум:18.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10)
и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник

30. октобар 2012.

општине Зворник'' број: 03/10) Начелник општине
Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Реконструкција водоводне и канализационе мрежеулица Јадарска, улица поред Гимназије и пролаз од
улице Светог Саве према „Z“ блоковима“.
II
Радове ће изводити „Бук промет“ д.о.о. Стефана
Дечанског 302, Бијељина, према условима из понуде,
број: 02-360-154-1/12, од 04.10.2012. године, одмах по
потписивању уговора о извођењу радова и увођења у
посао од стране Надзорног органа.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-154/12
НАЧЕЛНИК
Датум:23.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10)
и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број: 03/10) Начелник општине
Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Изградња саобраћајнице у Јадарској улици“.
II
Радове ће изводити „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
према условима из понуде, број: 02-360-155-2/12, од
05.10.2012. године, одмах по потписивању уговора о
извођењу радова и увођења у посао од стране
Надзорног органа.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-155/12
НАЧЕЛНИК
Датум:23.10.2012. 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: 3/10) 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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-413/12
НАЧЕЛНИК
Датум:23.05.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

Члан 1.
Одобравају се средства Челић (Зорислав) Тимотију из
Зворника ул. Болничка 3 стара болница „Ада“, на име
једнократне новчане помоћи за плаћање дијела
трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-323/12
НАЧЕЛНИК
Датум:19.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Челић (Зорислав) Тимотију из
Зворника ул. Болничка 3 стара болница „Ада“, на име
једнократне новчане помоћи за плаћање дијела
трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Пешић (Љубомир) Тањи из
Зворника ул. Браће Југовића „Б-19“ 3/10, са ЈМБ:
2208988136546, на име једнократне новчане помоћи –
тешка материјална ситуација у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-457/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.05.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Станишић (Јован) Радосави из
Зворника-Гробнице, са ЈМБ: 2004939178972, на име
једнократне новчане помоћи за куповину основних
животних намирница у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-390/12
НАЧЕЛНИК
Датум:15.06.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Махмутовић (Селима) Хати из
Зворника ул. Вука Караџића 213,
са ЈМБ:
1008964187228, на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења у износу од
100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-474/12
НАЧЕЛНИК
Датум:21.06.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

30. октобар 2012.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Челић (Зорислав) Тимотију из
Зворника ул. Болничка 3 стара болница „Ада“, на име
једнократне новчане помоћи за плаћање дијела
трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-525/12
НАЧЕЛНИК
Датум:29.06.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Рајић (Обрен) Александру из
Зворника ул.Браће Југовића Б-6,
са ЈМБ:
0202973174357, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних намирница у
износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-640/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Јовичић (Васиљ) Јакову из
Бошковића,
са ЈМБ: 1405973183943, на име
једнократне новчане помоћи за покривање дијела
трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-602/12
НАЧЕЛНИК
Датум:19.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ристић (Рајко) Милодрагу из
Каракаја-бараке, са ЈМБ: 1711970182397, на име
једнократне новчане помоћи за покривање дијела
трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.

30. октобар 2012.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-523/12
НАЧЕЛНИК
Датум:19.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Лазаревић (Драгутин) Сави из
Доњег Шепка, са ЈМБ:0704943183918 на име
једнократне новчане помоћи за покривање дијела
трошкова лијечења у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-604/12
НАЧЕЛНИК
Датум:19.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Тодоровић Миладину из
Тршића, са ЈМБ: 0101961183929, на име једнократне
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новчане помоћи за покривање дијела трошкова
лијечења у износу од 500,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-85/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Челић (Зорислав) Тимотију из
Зворника ул. Болничка 3 стара болница „Ада“, на име
једнократне новчане помоћи за плаћање дијела
трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-627/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

30. октобар 2012.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Мирковић (Вујадин) Стоји из
Каракаја-Ново Надеље са ЈМБ: 0508960188938, на
име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова основних животних намирница у износу од
100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-331/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Марковић (Нешко) Стојанки из
Горње Пилице, на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења у износу од
100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-444/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Грујић (Милош) Милосави из
Зворника ул. Браће Југовића Б-13, са ЈМБ:
1401964188899, на име једнократне новчане помоћи –
тешка материјална ситуација у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-579/12
НАЧЕЛНИК
Датум:30.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Вуковић (Миле) Радету из Зворника, раднику
Административне службе Општине Зворник, одобрава
се исплата у износу од 200,00 КМ, на име једнократне
новчане помоћи тешка материјална ситуација.

30. октобар 2012.

Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227-помоћ радницима АОС Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-655/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.08.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Недић (Митар) Јелисавки из
Каракаја са ЈМБ:2206931187680, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-671/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.08.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ђорђић Драгану, са ЈМБ:
0506969501156 из Доњег Шепка, за покривање
трошкова лијечења у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1039/12
НАЧЕЛНИК
Датум:09.08.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Челић (Зорислав) Тимотију из
Зворника ул. Болничка 3 стара болница „Ада“, на име
једнократне новчане помоћи за плаћање дијела
трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-732/12
НАЧЕЛНИК
Датум:23.08.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

30. октобар 2012.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ристић (Рајко) Милодрагу из
Каракаја-бараке, са ЈМБ: 1711970182397, на име
једнократне новчане помоћи за покривање дијела
трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-733/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.08.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Рикић (Јован) Зорици из
Зворника ул. Јадарска 22, са ЈМБ: 1711953178521, на
име једнократне новчане помоћи за покривање дијела
трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-684/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.08.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Махмутовић (Селима) Хати из
Зворника ул. Вука Караџића 213, са ЈМБ:
1008964187228, на име једнократне новчане помоћи за
плаћање дијела трошкова лијечења у износу од 150,00
КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-664/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.08.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Стaнојевић (Милорад) Влади
из Каракаја бб, са ЈМБ 2811981183903, на име
једнократне новчане помоћи-тешка материјална
ситуација у износу од 500,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане

30. октобар 2012.

помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-846/12
НАЧЕЛНИК
Датум:13.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Куртума Милиовја, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава
се
Куртума (Витомир) Миливоју из
Зворника, Мајевичка бр. 38
ЈМБГ 0405974182394,
једнократна новчана помоћ у износу од 600, 00 КМ за
треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-338/12
НАЧЕЛНИК
Датум:14.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Чоловић (Василије) Мирјани
из Зворника ул. Симе Перића 5
са ЈМБ:
0306962189069, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошквоа основних животних намирница у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-565/12
НАЧЕЛНИК
Датум:18.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Савић (Војслав) Драгану из
Економије, са ЈМБ: 1804966183913, на име једнократне
новчане помоћи - дијела трошкова лијечења у износу
од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

30. октобар 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-875/12
НАЧЕЛНИК
Датум:18.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Павловић Стјепанији из
Г.каменице, са ЈМБ: 2402960188894, на име
једнократне новчане помоћи - дијела трошкова
лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-592/12
НАЧЕЛНИК
Датум:18.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Паловић Загорки из Зворника,
ул. Симе Перића 97, са ЈМБ: 2004984187214, на име
једнократне новчане помоћи – тешка материјална
ситуација у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-470/12
НАЧЕЛНИК
Датум:18.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Јашаревић Јасни из Зворника
ул. Ђурђевданска 42, са ЈМБ: 1905985188900, на име
једнократне новчане помоћи – тешка материјална
ситуација у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-760/12
НАЧЕЛНИК
Датум:18.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ивановић (Милорад) Влатку из
Китовница,
са ЈМБ: 2308990183947, на име

30. октобар 2012.

једнократне новчане помоћи – тешка материјална
ситуација у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-901/12
НАЧЕЛНИК
Датум:19.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Симић (Драгоја) Недељку из
Горњих Грбаваца, са ЈМБ: 2305973183926, на име
једнократне новчане помоћи – тешка материјална
ситуација у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-917/12
НАЧЕЛНИК
Датум:19.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
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буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

од

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Куљанин Рефији из Кула
Града, са ЈМБ: 2603953188892, на име једнократне
новчане помоћи – тешка материјална ситуација у
износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-916/12
НАЧЕЛНИК
Датум:19.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Миличић Среде, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава
се Милошевић (Јово) Бориславу из
Економије бб, ЈМБГ 0703984180110, једнократна
новчана помоћ у износу од 600, 00 КМ за треће рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".

30. октобар 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-67/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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 (Мило) Горану из Тршића са ЈМБ
1009969183936, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 08-430-896/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Илић (Милутин) Весни из Тршића са ЈМБ
2912978118654, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
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Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-899/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Аћимовић (Ђоко) Милутину из Тршића са ЈМБ
1406949183890, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-886/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

30. октобар 2012.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Трбић (Ђорђо) Гордани из
Зворника-Метеризе 1/7, са ЈМБ: 1708965195005, на име
једнократне новчане помоћи за покривање дијела
трошкова лијечења у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-633/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Видаковић Стеви из КаракајаНово Насеље, на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења у износу од
200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-425/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број 3/10) и тачке 2. Одлуке о кориштењу
средстава за треће и четврто рођено дијете („Службени
гласник општине Зворник“, број 1/12), Начелник
општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Новичић Мирославки из Китовница, ЈМБГ0811978168327, једнократна новчана помоћ у износу
200 КМ, на име тешког материјалног стања (породица
са више дјеце).
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбедиће се са
позиције 416100-текуће помоћи за треће и четврто
рођено дијете.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије 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: 08-414-62/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Вуковић (Војислав) Милану из
Роћевића, са ЈМБ 2110972183897, на име једнократне
новчане помоћи за покривање основних животних
намирница у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

30. октобар 2012.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-903/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Пустивук Тихомирки из
Зворника ул. Светог Саве бр. 160,
са ЈМБ
0712962176771, на име једнократне новчане помоћи за
покривање дјела трошкова лијечења дјетета у износу
од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-745/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Милановић (Милан) Милеви из
Зворника ул. Горанска бр.7, са ЈМБ 0111956178998, на
име једнократне новчане помоћи-тешка материјална
ситуација у износу од 300,00 КМ.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-375/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Грујић (Марјан) Божици из
Зворника ул. Браће Југовића
Б/15,
са ЈМБ
0801966188890, на име једнократне новчане помоћитешка материјална ситуација у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-930/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

30. октобар 2012.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Костић Радојки из Доње
Пилице, са ЈМБ: 0910945188894, на име једнократне
новчане помоћи - дијела трошкова лијечења у износу
од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-747/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Стјепановић (Цвико) Јели из
Роћевића, са ЈМБ: 2104954185858, на име једнократне
новчане помоћи - дијела трошкова лијечења у износу
од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-902/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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30. октобар 2012.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-915/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

Члан 1.
Одобравају се средства Мићић (Борислав) Момчилу из
Јасенице, са ЈМБ: 1812973183891, на име једнократне
новчане помоћи - дијела трошкова лијечења у износу
од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-815/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Видовић (Стеван) Цвији из
Каракаја, са ЈМБ: 1005934187216, на име једнократне
новчане помоћи - дијела трошкова лијечења у износу
од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Зекић (Ратко) Саши из Тршића,
са ЈМБ: 2010978183908, на име једнократне новчане
помоћи - дијела трошкова лијечења у износу од 150,00
КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-949/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тришић
Јелисавки
из
Ораховца,
раднику
Административне службе Општине Зворник, одобрава
се исплата
у износу од 300,00 КМ, на име
једнократне новчане помоћи – дијела трошкова
лијечење.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227-помоћ радницима АОС Зворник.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-704/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Јатић Шахи из Скочића, са ЈМБ:
2510983188929, једнократна новчана помоћ –тешка
материјална ситуација у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-784/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Станковић (Немања) Ратку из
Каракаја-Бараке, са ЈМБ: 1606994184228, на име
једнократне новчане помоћи – тешка материјална
ситуација у износу од 150,00 КМ.

30. октобар 2012.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-739/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се средства удружењу Сликарској
радионици Палета Зворник у износу од 1.000,00 КМ за
покривање матријалних трошкова функционисања
удружења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва. Средства са буџетске
резерве реалоцирти на позицију 415200- грант за НВО
и удружења. Средства уплатити на жиро рачун
удружења.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-192/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Вуковић (Радо) Иванки из
Брањева, са ЈМБ: 067952187394, на име једнократне
новчане помоћи – тешка материјална ситуација у
износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-716/12
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Милановић Момчило
са ЈМБ: 1403952183894, из Шепка Доњег за
покривањетрошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-977/12
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

30. октобар 2012.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Лазић Јованки из Зворника ул.
Филипа Кљајића 5/А, са ЈМБ 3008949188894, на име
једнократне новчане помоћи-тешка материјална
ситуација у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-968/12
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Цвјетиновић (Симо) Вукашину из Доњег Локања са ЈМБ
2508965183893 одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-967/12
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ерић Озренки из Зворника са ЈМБ 2111954187237 и
сталним мјетом пребивалишта Трг Краља Петра I
Карађорђевића бб одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-966/12
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Миличић Среде, Начелник општине доноси

30. октобар 2012.

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Миличић (Стево) Среди из Ораовца,
ЈМБГ 2306970183891, једнократна новчана помоћ у
износу од 600, 00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-68/12
НАЧЕЛНИК
Датум:25.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се средства удружењу Савеза слијепих
Зворник у износу од 1.000,00 КМ за покривање
матријалних трошкова функционисања удружења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва. Средства са буџетске
резерве реалоцирти на позицију 415200- грант за
удружење Савеза слијепих Зворник.
Средства
уплатити на жиро рачун удружења.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-199/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ашћерић Стеви из Снагова лк. 04ГКД0569, одобрава
се исплата у износу од 1.000,00 КМ ради санирања
клизишта.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 412500- расходи за хитне интервенције –
клизишта, а уплатиће се на жиро рачун број:
551450254752162 УниЦредит Банк Бања Лука.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-197/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Шувира Дани из Зворника ул.
9. Април, са ЈМБ: 1001963195035, на име једнократне
новчане помоћи
за набавку основних животних
намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-912/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

30. октобар 2012.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Пожарчевић (Милан) Радовану
из Челопека, са ЈМБ: 1512963184225, на име
једнократне новчане помоћи за набавку основних
животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-154/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Милић (Ђорђо) Ради из
Зворника ул. Вука Караџића, са ЈМБ: 2010952178973,
на име једнократне новчане помоћи за набавку
основних животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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30. октобар 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-690/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-400/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

Члан 1.
Одобравају се средства Окиљ (Анто) Споменки из
Зворника-Метеризе, са ЈМБ: 14о7961185021, на име
једнократне новчане помоћи за набавку основних
животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-635/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Мијић (Богдан) Драги из
Андровића, са ЈМБ: 0510960183914, на име
једнократне новчане помоћи дијела трошкова
лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Милошевић Божи из Пађина,
са ЈМБ: 0701970183890, на име једнократне новчане
помоћи за плаћање дијела трошкова лијечења у
износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-971/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Гаврић (Душан) Драгутину из
Улица, са ЈМБ: 0303952182407, на име једнократне
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новчане помоћи за плаћање дијела трошкова лијечења
у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-570/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ерић (Драгољуб) Радету из
Челопека, са ЈМБ: 1104965183896, на име једнократне
новчане помоћи за плаћање дијела трошкова лијечења
у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-772/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из

30. октобар 2012.

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

од

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Паловић Загорки из Зворника,
ул. Симе Перића 97, са ЈМБ: 2004984187214, на име
једнократне новчане помоћи – тешка материјална
ситуација у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-960/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Видовић (Мирко) Зорици из
Зворника ул. Српских Јунака бб, са ЈМБ:
1909984188899, на име једнократне новчане помоћи за
плаћање дијела трошкова лијечења у износу од 150,00
КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-907/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Милутиновић Цвијану из
Каракаја, са ЈМБ: 3003948183897, на име једнократне
новчане помоћи за плаћање дијела трошкова лијечења
у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-832/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Пелемиш (Момир) Далибору из Зворника ул. Светог
Саве 78/А са ЈМБ 2803980180045, 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 и сахране незбринутих лица.

30. октобар 2012.

Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-404/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ђурић (Рајко) Мирјани из Зворника ул. Вука Караџића
зграда „Дуга“ са ЈМБ 0310991185061, одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање дијела трошкова
школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-981/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Дивљановић (Љубо) Драгомиру из Средњег Шепка са
ЈМБ 2109957173046, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-478/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Илић (Предраг) Драгани из Каракаја – Ново Насеље, са
ЈМБ 2104988778645, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

30. октобар 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-447/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

О ИСПЛАТИ СРЕДСТАВА ОО СУБНОР ЗВОРНИК
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава ОО СУБНОР
Зворник у износу 1000,00 КМ на име финансирања
редовних активности у 2012.години.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Закључка обезбедиће се са
буџетске позиције 415200 – Грант за ОО СУБНОР
Зворник. Средства ће се уплатити на жиро рачун
„Општинске борачке организације Зворник“.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-194/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Гргић (Душан) Милици из Зворника, ул.Светог Саве
172, одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на
име једнократне новчане помоћи за покривање дијела
трошкова школовања дјеце.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
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Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-988/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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 Нади из Г.Грбаваца, са ЈМБ 3110970188917,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање дијела
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-989/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

30. октобар 2012.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Драгичевић Драгиши из Зворника,
са ЈМБ
2008970171779, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-985/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Милошевић (Тришо) Зорану из Зворника-ШћемлијаНово Насеље, са ЈМБ 1403948184231, одобрава се
исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање дијела трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-982/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Јевтић (Лазар) Вити из Зворника-Шћемлија-Палучци,
са ЈМБ 1308957183482, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-989/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Крстић (Обрен) Љубомиру из Зворника-ШћемлијаПалучци, са ЈМБ 1512946180704, одобрава се исплата
у износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.

30. октобар 2012.

Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-984/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Шакотић Јовану из Малешића, са ЈМБ 1506969183905,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање дијела
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-986/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ристановић Бошку
из Малешића,
са ЈМБ
0801965183909, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-987/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Милић Синиши из Зворника ул.Дринска 8, са ЈМБ
2512980173974, 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 и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

30. октобар 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-995/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Кулић (Млађан) Срђану из Челопека, са ЈМБ
1803993773610, 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 и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-994/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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 (Милован) Свјетлани из Г.Грбаваца, са ЈМБ
0909975188904, 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 и сахране незбринутих лица.
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Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-993/12
НАЧЕЛНИК
Датум:27.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Хасановић (Федахија) Јасмину
из Шетића,
са ЈМБ: 2302982183890, на име
једнократне новчане
помоћи
за
покривање
трошкованабавке основних животних намирница
у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-999/12
НАЧЕЛНИК
Датум:28.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

30. октобар 2012.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Липовац (Тодор) Љубомиру из
Зворника, ул.Светог Саве бб, са ЈМБ: 0412928182394,
на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-856/12
НАЧЕЛНИК
Датум:28.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Видаковић Рајко из Зворника,
са ЈМБ: 0805995773611 за покривање трошкова
лијечења у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1000/12
НАЧЕЛНИК
Датум:28.09.2012. 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: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Станишић (Милан) Драгану из
Зворника ул. Браће Југовића „Б-7“ 10/50, са ЈМБ:
3012978183890, на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења у износу од
200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-974/12
НАЧЕЛНИК
Датум:28.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Тојчић (Живко) Ђури из
Каракаја, са ЈМБ: 0211952171772, на име једнократне
новчане помоћи за покривање дијела трошкова
основних животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

30. октобар 2012.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-929/12
НАЧЕЛНИК
Датум:28.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Солдат Стевану из Каракаја, са
ЈМБ: 2004935171507, на име једнократне новчане
помоћи за покривање дијела трошкова основних
животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-715/12
НАЧЕЛНИК
Датум:28.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лазендић Радојки из Зворника,
раднику
Административне службе Општине Зворник, одобрава
се исплата
у износу од 150,00 КМ, на име
једнократне новчане помоћи за покривање дијела
дијела трошкова лијечења.
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Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227-помоћ радницима АОС Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-716/12
НАЧЕЛНИК
Датум:28.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Васиљевић (Лука) Сретену из
Зворника ул.Браће Југовића „Б-18“ 3/10,
са ЈМБ:
0804956182214, на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења дјетета у износу
од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-116/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

30. октобар 2012.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Пејић (Петра) Лазару из
Тршића, са ЈМБ: 0308964183893, на име једнократне
новчане помоћи за покривање дијела трошкова
лијечења у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-991/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Бојић (Бранко) Видомиру из
Зворника ул. Попа Петра Лазаревића бр.17, са ЈМБ:
2703941183903, на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења у износу од
150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-717/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. 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: 3/10) 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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-965/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

Члан 1.
Одобравају се средства Радић (Никола) Станиславу из
Зворника ул. Болничка, са ЈМБ: 0810957183923, на име
једнократне новчане помоћи за покривање дијела
трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-833/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Мичић (Вукан) Драгани из
Зворника ул. Браће Југовића, са ЈМБ: 2311974176788,
на име једнократне новчане помоћи
-тешка
материјална ситуација у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Окиљ (Никола) Ранку из
Брањева, са ЈМБ: 29039601972203, на име једнократне
новчане помоћи -тешка материјална ситуација у
износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-973/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ковачевић (Милисав) Драгани
из Улица, са ЈМБ: 2908983805077, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-906/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст'' (''Службени гласник општине
Зворник'', број 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Туристичкој
организацији општине Зворник намјенски за
финансирање трошкова текућих активности.
Члан 2.
Новчана средствау висини 5.000,00 КМ исплатити са
позиције 414100 –Субвенције а за рад Туристичке
организације.
Средства уплатити на жиро рачун Туристичкој
организације општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине Зворник''
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-199/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и Одлуке о начину расподјеле
средстава из буџета за младе општине Зворник број:
02-022-83/07 од 27.04.2007.године, Начелник општине
доноси

30. октобар 2012.

ЗАКЉУЧАК

О ФИНАНСИРАЊУ ОМЛАДИНСКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Одобравају се средства Светосавској омладинској
заједници Зворник намјенски за реализацију пројекта
„Санација и уређење канцеларијског простора за
потребе заједнице“.
Члан 2.
Средства у износу од 2.000,00 обезбједиће се са
позиције 415200 – буџет за младе.
Средства уплатити
на жиро рачун Светосавске
омладинске заједнице Зворник код НЛБ Развојне банке
број: 562-009-80996220-80.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-200/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Гајић (Милан) Александри из Зворника, са ЈМБ;
1001971179368 и сталним мјестом пребивалишта ул.
Ђурђевданска 23, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова школовања дјеце.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-770/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1040/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства
Вукић Стево, са ЈМБ:
1408962183916 из Андровића, за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1038/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Одобравају се средства Танацковић Јово, са ЈМБ:
1010958183916 из Челопека, за покривање трошкова
лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1036/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Станкић Зарији, са ЈМБ:
2108969183911 из Зворника, за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

Члан 1.
Одобравају се средства Савић Милисаву, са ЈМБ:
2509952183920 из Челопека, за покривање трошкова
лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1037/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".

На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број 3/10) и Програма коришћења буџетских
средстава за унапређење пољопривредне производње
у општини Зворник за 2012 годину, Начелник општине
доноси

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-69/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Ђурић Ненада, Начелник општине доноси

I
Одобрава се Пожарац Раји из Челопека бб, ЈМБГ1708953184229, једнократна новчана помоћ на име
учешћа у санацији штете од пожара на
пољопривредном газдинству, у висини
300,00 КМ.
II
Средства ће се исплатити на терет буџета општинеСубвенција за развој пољопривреде, економски код
414100.
Исплата ће се извршити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-187/12
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Ђурић Ненада, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Николић Синиши ЈМБГ 2005986180078
Зворник-Економија једнократна новчана помоћ у износу
од 600, 00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Ђурић Ненаду ЈМБГ 170197417226
Зворник-Св.саве 68, 5/13 једнократна новчана помоћ у
износу од 600, 00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-70/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ивановић Петру из Брањева са ЈМБ 1907959182212,
одобрава се исплата у износу од 250,00 КМ на име
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једнократне новчане помоћи за куповину основних
животних намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-882/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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 (Гајо) Душанки из Јасенице са ЈМБ
0208944188894, одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-923/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

30. октобар 2012.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Спасић (Милидраг) Софији из
Каракаја, са ЈМБ: 0605956176777, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова школовања
дјетета у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-885/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Миличић (Милинко) Недељку
из Каракаја-Бараке, са ЈМБ: 0102968183920, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
основних животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-936/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-978/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

Члан 1.
Одобравају се средства Чворак (Душан) Невени из
Јардана, са ЈМБ: 1509961188923, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-979/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Стојић Косари из Јардана, са
ЈМБ: 0909931188893, на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Караћ (Вељко) Симеуну из
Брањева, са ЈМБ: 3108955190048, на име једнократне
новчане помоћи за покривање дијела основних
животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-969/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Видовић (Марко) Ани из
Брањева, са ЈМБ: 2802939195048, на име једнократне
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новчане помоћи за покривање дијела трошкова
основних животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-997/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Максимовић Радосави из
Зворника, са ЈМБ: 1510952188137, на име једнократне
новчане помоћи за покривање дијела трошкова
основних животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1017/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
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буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

од

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства
Танацковић Драги из
Роћевића, са ЈМБ: 1605917183891, на име једнократне
новчане помоћи за покривање дијела трошкова
основних животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1018/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Мићић Даници из Зворника, са
ЈМБ: 1603939188894, на име једнократне новчане
помоћи за покривање дијела трошкова основних
животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1019/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-990/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

Члан 1.
Одобравају се средства Баковић (Милан) Славиши из
Брањева, са ЈМБ: 2806970171799, на име једнократне
новчане помоћи за набавку основних животних
намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-992/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Пантелић Љубици из Каракаја,
са ЈМБ: 0207955176786, на име једнократне новчане
помоћи – тешка материјална ситуација у износу од
150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Благојевић (Милан) Марку из
Брањева, са ЈМБ:0302950192174, на име једнократне
новчане помоћи за покривање дијела трошкова
лијечења супруге у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-996/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Маркотић Живани из Зворника
ул. Карађорђева бр. 4, на име једнократне новчане
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помоћи за покривање дијела трошкова лијечења
дјетета у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-841/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Петровић (Вељко) Радоју из
Брањева, са ЈМБ:1510960193611, на име једнократне
новчане помоћи за покривање дијела трошкова
сахране родитеља у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-976/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
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буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

од

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Влачић (Миленко) Стојанки из
Зворника ул.Браће Југовића „Б-7“ 1/1, са
ЈМБ:1103970188484, на име једнократне новчане
помоћи за покривање дијела трошкова лијечења
дјетета у износу од 800,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-913/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Салкановић (Јусуф) Ибрахиму
из Шетића, са ЈМБ: 2704966183602, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1006/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Миросављевић Радинки из Доње Пилице, раднику
Административне службе Општине Зворник, одобрава
се исплата у износу од 300,00 КМ, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних намирница.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-995/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227-помоћ радницима АОС Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1009/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Одобравају се новчана средства Крстић Славиша ЈМБ:
0908977183938 из Тршића за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1114/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Дачић (Никола) Бранку РВИ из Брањева са ЈМБ
1710967190072, одобравају се средства у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за инвалиде, рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Ђорђић Стана ЈМБ:
1511961196254 из Шепка за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1116/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1119/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се новчана средства Костић Милорад ЈМБ:
2508956171777 из Тршића за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1118/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Одобравају се новчана средства Остојић Слађана ЈМБ:
1902991778621 из Пилице за покривање трошкова
сахране у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1121/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се новчана средства Гајић Стана ЈМБ:
0405954188922 из Тршића за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 250,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

Члан 1.
Одобравају се новчана средства Крстић Драгану
1608965183890 из Тршића за покривање трошкова
лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1120/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1115/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Стевић Драгану
0502975183896 из Трновице за покривање трошкова
лијечења у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1117/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Крстић Недељку из
Тршића за покривање трошкова лијечења у износу од
150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Видовић (Горан) Јовани из Зворника ул. Мајевичка бб,
са ЈМБ 21192993778656, одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање дијела трошкова школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-894/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Гајић Веломиру из Каракаја зграда ТШЦ бб, са ЈМБ
2204962180703, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
куповину основних животних намирница.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1043/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Пајић Даници из Зворника ул. Вука Караџића бб, зграда
„Москва“ са ЈМБ 0404954189248, одобрава се исплата
у износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за куповину основних животних намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1042/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

30. октобар 2012.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милутиновић (Драгољуб) Драгани из Зворника ул.
Браће Обрадовића 3, са ЈМБ 0704973779114,
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за куповину основних
животних намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-839/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Миладиновић (Сретен) Милици из Зворника ул. Симе
Перића 525/3, са ЈМБ 1308949188890, одобрава се
исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање дијела трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-900/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Челић (Богдан) Милошу из Каракаја, са ЈМБ
3010954182394, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-768/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

30. октобар 2012.

исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-572/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Халиловић (Федахија) Феиди
из Новог Села, са ЈМБ: 0509977188911, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
основних животних намирница у износу од 150,00 КМ.

ЗАКЉУЧАК

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1008/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Фафулић (Шабан) Хатиџи из Зворника ул. Српских
Јунака бб, са ЈМБ 2904954188896, одобрава се

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Салкановић (Јусуф) Ибрахиму
из Шетића, са ЈМБ: 2704966183602, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1006/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Спасојевић Горану из
Кисељака, са ЈМБ: 1808974183952, на име једнократне
новчане помоћи за покивање трошкова основних
животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

30. октобар 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1015/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Рикић Радету из Кисељака, са
ЈМБ: 15079581839182, на име једнократне новчане
помоћи за покивање трошкова основних животних
намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1014/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Пожарчевић Зорану из
Челопека, са ЈМБ: 0904968183938, за покивање
трошкова основних животних потреба у износу од
150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1047/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Рикић (Јован) Ради из
Зворника ул. Јадарска 22, са ЈМБ: 1006956188891, на
име једнократне новчане помоћи за набавку основних
животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1003/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ђурић (Ђорђо) Видоју из
Економије, са ЈМБ: 2906970180709, на име једнократне

30. октобар 2012.

новчане помоћи - тешка материјална ситуација у
износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1034/12
НАЧЕЛНИК
Датум:04.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Радовић Вукани из Китовница са ЈМБ 0702939188902,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане – тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1056/12
НАЧЕЛНИК
Датум:04.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
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буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

од

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Радовић Душану из Китовница са ЈМБ 2809946183904,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане – тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1055/12
НАЧЕЛНИК
Датум:04.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Бујић Бранку из Петковаца са ЈМБ 2511929183918,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане – тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

30. октобар 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1057/12
НАЧЕЛНИК
Датум:04.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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 Горану из Зворника са ЈМБ 0904971183922,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане – тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1054/12
НАЧЕЛНИК
Датум:04.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Стевић Драгану из Трновице
са ЈМБ: 0502975183896, на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења у износу од
200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-934/12
НАЧЕЛНИК
Датум:04.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Ракић Зорки из Зворника, са ЈМБ 1409958188896,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане – тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1053/12
НАЧЕЛНИК
Датум:04.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст ("Службени гласник општине Зворник"
број: 3/10), Начелник општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Стевановић Недељку,
ЈМБГ 2106958184069 корисник права код Центра за
социјални рад Зворник у износу 602,18 КМ на име
плаћања трошкова прикључка на електричну мрежу.

30. октобар 2012.

Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-Дознаке за
сахране незбринутих лица, потрошачка јединица
Одјељење за финансије-01190140.
Новчана средства по основу испостављеног
предрачуна уплатити на жиро рачун „ЕлектроБијељина“ АД Бијељина број: 555-001-00004000- код
Нове банке ад. Бијељина.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1044/12
НАЧЕЛНИК
Датум:04.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Павловић Рајку из Каракаја са ЈМБ 0107989183914,
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 и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1064/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.10.2012. 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: 3/10) 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 Дејану из Горњић Грбаваца,
са ЈМБ
1009981183909, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане – тешка
материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1051/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Радић Милету из Горњић Грбаваца,
са ЈМБ
0503971183944, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане – тешка
материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

30. октобар 2012.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1050/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Смиљанић Младену из Зворника ул.Радничка 5/3 са
ЈМБ 1906983773616, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане – тешка
материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1058/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Јасиковац Раденку из Снагова бб,
са ЈМБ
3006976183896, одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане – тешка
материјална ситуација.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1059/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Аћимовић Анђи из Каракаја са ЈМБ 0102935489906,
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 и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1063/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

30. октобар 2012.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Тимко Јосипу из Зворника ул. Светог Саве 107, са ЈМБ
2908980183938, 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 и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1062/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Јеврић (Недељко) Милошу из Зворника ул. Браће
Југовића „Б-19“, са ЈМБ 1409963171128, одобрава се
исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане – тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-754/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Јовић (Илинка) Славици из Трновице
са ЈМБ
1906974188905, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане – тешка
материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1005/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Стевановић Маријани из Трновице
са ЈМБ
1303988778644, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане – тешка
материјална ситуација.

30. октобар 2012.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1052/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Вуковић (Војислав) Милану из
Роћевића, са ЈМБ 2110972183897, на име једнократне
новчане помоћи за покривање основних животних
намирница у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-1094/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
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2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Топаловић Ресула, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Типаловић Ресулу ЈМБГ 2306983183971
Петковци-Мракодол, једнократна новчана помоћ у
износу од 600, 00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-73/12
НАЧЕЛНИК
Датум:09.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Маркановић Сање, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Маркановић Сањи ЈМБГ 1404985185708
Зворник В.Караџића – Дуга 6/55, једнократна новчана
помоћ у износу од 600, 00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".

30. октобар 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-73/12
НАЧЕЛНИК
Датум:09.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Стојановић Дејана, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Стојановић Дејану ЈМБГ 0103980183894
Зворник- Каракај бб, једнократна новчана помоћ у
износу од 600, 00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-74/12
НАЧЕЛНИК
Датум:09.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства ОШ „Јован Цвијић“
Дрињача, за финансирање текућих школских
активности, у укупном износу 400,00 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка уплатиће се
Синдикату ОШ „Јован Цвијић“ Дрињача. Средства ће се
исплатити на терет Гранта за санацију школских
објеката-415200.Исплата ће се извршити на благајни
општине.
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III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финасије 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: 08-400-202/12
НАЧЕЛНИК
Датум:09.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Рамић (Расим) Мунири из
Доње Каменице, са ЈМБ: 0403974188918, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
набавке основних животних намирница у износу од
150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-774/12
НАЧЕЛНИК
Датум:10.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

30. октобар 2012.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Божић (Милорад) Мићи из
Брањева, са ЈМБ: 0112956182398, на име једнократне
новчане помоћи - дијела трошкова лијечења у износу
од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-621/12
НАЧЕЛНИК
Датум:10.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст ("Службени гласник општине Зворник"
број: 3/10), Начелник општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Стевановић
Недељку, ЈМБГ 2106958184069, кориснику Центра за
Социјални рад Зворник, у износу 150,00 КМ на име
набавке основних животних намирница.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100Једнократне помоћи појединцима и трошкови за
сахране незбринутих лица, потрошачка јединица
Одјељење за финансије-01190140.
Новчана средства исплатити на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије Административне службе
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: 03-430-1073/12
НАЧЕЛНИК
Датум:04.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Гаврић Сузане, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Гаврић Сузани ЈМБГ 1104978188900
Зворник, Св.Саве 134/14, једнократна новчана помоћ у
износу од 600, 00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-71/12
НАЧЕЛНИК
Датум:10.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Преузима се обавеза ОШ ''Десанка Максимовић''
Челопек, по рачуну о извођењу радова број: 329/12, од
05.10.2012.године,
за набавку материјала
за
реконструкцију и кречење фасаде зграде старе основне
школе у Челопеку, у укупном износу 531,40КМ.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка ће се уплатити
извођачу ''Хидроком'' д.о.о. Зворник, на жиро-рачун
број: 562-009-00001663-12 НЛБ Развојна банка
филијала Зворник.
Средства ће се исплатити на терет Гранта за санацију
школских објеката-415200.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финасије Административне службе општине
Зворник.

30. октобар 2012.

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-203/12
НАЧЕЛНИК
Датум:10.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Бајић Миланки из Тршића,
ХМБ: 1407967188898, једнократна новчана помоћ у
износу од 150,00 КМ, на име набавке школских
уџбеника за дјецу (самохрани родитељ).
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- Награде Вуковаца и школска
такмичења.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
l

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1029/12
НАЧЕЛНИК
Датум:10.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Обрадовић Живана, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава
се
Обрадовић Живану
ЈМБГ
0905982183904 Зворник – Д.Каменица једнократна
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новчана помоћ у износу од 600, 00 КМ за треће рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-75/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ерделић (Цвијетина) Цветану
из Каракаја, са ЈМБ:131097618429, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1078/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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

30. октобар 2012.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Муратовић (Рамо) Менсуру из
Зворника ул. Подрињска 24/А, са ЈМБ:2508977188904,
на име једнократне новчане помоћи- тешка
материјална ситуација у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1072/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Савић (Недељко) Милану из
Зворника- Метеризе 2/6, са ЈМБ:2102956183904, на
име једнократне новчане помоћи- тешка материјална
ситуација у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1069/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.10.2012. 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: 3/10) 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.
Фејзић (Осман) Разији из Кула Града са ЈМБ:
0512962188908, 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 и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-799/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Драгић (Милорад) Петри из Каракаја
са ЈМБ:
0905947188928, одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
плаћање дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

30. октобар 2012.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1067/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Гојковић (Раденко) Бојану из
Каракаја са ЈМБ: 2908987180020, на име једнократне
новчане помоћи – тешка материјална ситуација у
износу од 350,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1086/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Ћосић (Радомир) Ненаду из Јардана
са ЈМБ:
280198077004, одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
плаћање дијела трошкова лијечења.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1089/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Јањић /Цвијан) Милораду из
Јардана са ЈМБ: 0501960184229, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-729/12
НАЧЕЛНИК
Датум:15.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за

30. октобар 2012.

2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Авдић Сејфудина, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Авдић Сејфудину ЈМБГ 0807977183899
Зворник – Снагово једнократна новчана помоћ у износу
од 600, 00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-76/12
НАЧЕЛНИК
Датум:15.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Стевановић Драгану из
Каракаја насеље Фагум бб, са ЈМБ:0312000184065, на
име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења дјеце у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-639/12
НАЧЕЛНИК
Датум:16.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Милошевић (Милан) Миланки из Зворника ул. Вука
Караџића бр. 1 25/6
са ЈМБ: 2107972188898,
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за набавку основних
животних намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1075/12
НАЧЕЛНИК
Датум:16.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Андрић Коси из Тршића са ЈМБ 1002955187403,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за плаћање дијела
трошкова лијечења.

30. октобар 2012.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1101/12
НАЧЕЛНИК
Датум:17.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Живановић (Богдан) Живораду из Новог Села са ЈМБ
2506962183938, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
плаћање дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-151/12
НАЧЕЛНИК
Датум:17.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Смиљане Тадић- Драгичевић, Начелник
општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Смиљани Тадић-Драгичевић ЈМБГ
0111983778638 Зворник –Ул. В.Караџића 1.једнократна
новчана помоћ у износу од 600, 00 КМ за треће рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
.РЕПУБЛИК А СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-77/12
НАЧЕЛНИК
Датум:18.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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.
Муратовић (Сулејман) Сенаду из Шетића, са ЈМБ
01100984183909, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
куповину основних животних намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.

30. октобар 2012.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1111/12
НАЧЕЛНИК
Датум:18.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчани помоћи из
буџета општине Зворник број:02-020-2/09 од
15.06.2009. године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ћетковић ( Виде) Милоју из Економије, са ЈМБ
0101940171193, одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање основних животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1103/12
НАЧЕЛНИК
Датум:18.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Максимовић (Живан) Миладину РВИ из Зворника ул.
Браће Југовића „Б-16“ 7/25, са 1010960184237,
одобравају се средства у износу од 600,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
сахране.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за инвалиде, рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-800/12
НАЧЕЛНИК
Датум:19.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) 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 Веселки из
Шћемлије са ЈМБ
2704970188910, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање основних животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе 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: 02-430-1132/12
НАЧЕЛНИК
Датум:22.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
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гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120-Кабинет Начелника општине, са позиције:
372200-Буџетска резерва, на позицију:
416100-Једнократне помоћи поједницима и трошкови за
сахране незбринутих лица, у износу 2.900,00 КМ, за
потрошачку
јединицу
01190140-Одјељење
за
финансије.Реалокација новчаних средстава је потребна
да би се финансирао велики број захтјева грађана
слабијег материјалног стања и захтјева за лијечење.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-97/12
НАЧЕЛНИК
Датум:26.09.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190600-Професионална ватрогасна јединица, са
позиције:
511300-Издаци за набавку постројења и опреме, на
позицију:
412900-Остали
непоменути
расходи
(стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза), у износу 1.515,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна да би се
исплатиле увећане обавезе према добављачима на
наведеној позицији.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-101/12
НАЧЕЛНИК
Датум:10.10.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
Одјељења за финансије д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190180-Одјељење за борачко инвалидску заштиту,
са позиције:
416100-Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ, на
позицију:
415200-Грант за финансирање ОО Заробљених и
несталих лица Зворник, у износу 1.300,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се финансирале
увећане активности наведеног удружења.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-88/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA
Датум: 17.09.2012. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2012. годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/11), Начелник Одјељења за
финансије, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190170-Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја, са позиције:
412500-Расходи за инфраструктуру у мјесним
заједницама, на позицију:
415200-Грантови МЗ-текуће одржавање, у износу
6.850,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се извршило
финансирање потребних радова на санирању
изворишта.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-93/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA
Датум: 18.09.2012. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
Одјељења за финансије д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
08150062-Гимназија и ССШ "Петар Кочић", са позиције:
412200-Расходи по основу утрошка енергије, на
позицију:
412900-Остали
непоменути
расходи
(стручно
усавршавање, у износу 600,00 КМ,
Реалокација је потребна да би се извршила
набавка опреме и реализовало плаћање приспјелих
рачуна.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-102/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA
Датум: 10.10.2012. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
Одјељења за финансије д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190260-Служба цивилне заштите, са позиције:
412500-Расходи за хитне интервенције-клизишта, на
позицију:
412700-Средства за санацију и одржавање
водопривредних објеката, у износу 4.000,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се финансирали
радови на прочишћавању ријеке Сапне на подручју
мјесне заједнице Ђулићи.
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Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-103/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA
Датум: 10.10.2012. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Општинска управа Зворник – Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја ,
објављу је

ОГЛАС
Административна служба општине Зворник –
Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја на основу свог рјешења број: 05-373-17/12
од 08.10.2012. године, извршило је у регистру
Заједница етажних власника стамбених зграда у
регистарском листу број 125 упис промјене лица
овлашћеног
за
заступање Заједнице етажних
власника зграде
«З-16» која се налази у Улици
Светог Саве у Зворнику, на тај начин што ће
досадашњем предсједнику Скупштине Давору Гаврићу
престати право представљања заједнице а
предсједнику Управног одбора Дарку Васдилићу ,
престати право
заступања Заједнице етажних
власника зграде «З-16» Зворник.
У будућем раду , Заједницу етажних власника
зграде «З-16» Зворник, ће представљати предсједник
Скупштине Пајић Жељко а заступати предсједник
Управног одбора Аничић Славиша.
Оглас објавити у Службеном гласнику
општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Број: 05-373-17/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 08.10.2012 године ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Мирко Гајић,с.р.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Општинска управа Зворник – Одјељење за стамбенокомуналне послове, о б ј а в љ у ј е

ОГЛАС
Административна служба општине Зворник –
Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове
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саобраћаја на основу свог рјешења број: 05-373-18/12
од 19.10.2012. године, извршило је у регистру
Заједница етажних власника стамбених зграда у
регистарском листу број 126 упис промјене лица
овлашћеног
за
заступање Заједнице етажних
власника зграде ''Фетија 1'' која се налази у Улици
Браће Стефановића бб у Зворнику, на тај начин што ће
досадашњем предсједнику Скупштине Грујић Раденку
престати право представљања а предсједнику
Управног одбора Стакић Далибору, престати право
заступања Заједнице етажних власника зграде ''Фетија
1'' Зворник.
У будућем раду , Заједницу етажних власника
зграде ''Фетија 1'' Зворник, ће
представљати
предсједник Скупштине Бојагић Драган а заступати
предсједник Управног одбора Симић Славко.
Оглас објавити у Службеном гласнику
општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Број: 05-373-18/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 19.10.2012 године ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Мирко Гајић,с.р.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Административна служба општине Зворник, Одјељење
за стамбено-комуналне послове, о б ј а в љ у ј е

ОГЛАС
Административна служба
општине Зворник ,
Одјељење за стамбено-комуналне послове на основу
свог рјешења број. 05-373-19/12 од 24.10.2012. године,
извршило је у регистру Заједнице етажних власника
стамбених зграда у реистарском листу број 127. упис
оснивања Заједнице етажних власника зграде
''Змајевац блок Б'' у Зворнику са слиједећим подацима:
Заједницу је основало 42 оснивача етажна
власника. Дјелатност заједнице је под шифром 70320,
која подразумјева вођење послова, њена права и
обавезе:
заједница управља зградом за рачун етажних власника,
обезбјеђује средства за одржавање заједничких
дијелова и уређаја зграде и
друге трошкове управљања зградом,
одржава заједничке дијелове и уређује зграде,
помаже члановима заједнице у остваривању њихових
стамбених и других потреба,
бави се кориштењем заједничких дијелова згрде и
земљишта које служе за редовно кориштење зграде,
обавља и све друге послове који се односе на
управљање зградом.
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Заједница има сва овлаштења да у правном промету са
трећим лицима закључује
уговоре и обавља друге послове правног промета у
оквиру своје дјелатности, самостално и без
ограничења.
За обавезе у правном промету заједница
одговара свим новчаним средствима са којима
расолаже, а оснивачи и чланови заједнице одговарају
супсидијароно у складу са критеријумима плаћања
трошкова одржавања.
Заједницу
представља
предсједник
скупштине Симо Чабрић а предсједник управног одбора
Јефтић Драгомир заступа заједницу пред органима
управе и правосудним органима , у правним пословима
са трећим лицима везаним за одржавање и кориштење
зграде, самостално и без ограничења. У односу на
заједницу коју заступа, заступник је дужан да се
придржава одлука надлежних органа заједнице.
Заступник заједнице може у оквиру својих
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за
заступање заједнице.
Оглас објавити у Службеном гласнику
општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Број: 05-373-19/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 25.10.2012 године ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Мирко Гајић,с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничих пројеката „Санација крова стамбене
зграде Б-18“
2. Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничих пројеката „Поправка лифта у стамбеној
згради Центар – 3“
3. Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничих пројеката „Поправка лифтова у
стамбеној згради Б-6“
4. Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничих пројеката „Санација равног крова
стамбене зграде З-15/А“
5. Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник
6. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Набавка опреме за одржавање концерта на плажи у
Зворнику“
7. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Набавка и уградња видео надзора на Ђурђев граду“
8. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Извођење радова на реконструкцији Рекреативно
спортског центра-унутрашњи радови“
9. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Рехабилитација локалног пута Кисељачки пут
Кисељак“
10. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Изградња саобраћајнице у Јадарској улици“
11. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку„Реконструкција водоводне и канализационе мреже –
улица јадарска, улица поред Гимназије и пролаз од улице Светог Саве према „З“ Блоковима
12. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Асфалтирање пута у насељу Брањево“
13. Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
Извођење радова на реконструкцији Рекреативно спортског центра у Зворнику-унутрашњи радови“
14. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку“Набавка и уградња видео надзора на Ђурђев граду“ –
поновљени поступак
15. Рјешење о именовању Миње Радовића за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу
радова„Рехабилитација локалног пута Кисељачки пут Кисељак“
16. Рјешење о именовању Миње Радовића за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Асфалтирање пута у насељу Брањево“
17. Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу
радова„Реконструкција водоводне и канализационе мреже – улица јадарска, улица поред Гимназије и
пролаз од улице Светог Саве према „З“ Блоковима
18. Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Изградња саобраћајнице у Јадарској улици“
19. Закључак о одобравању новчаних средстава Челић (Зорислав) Тимотију
20. Закључак о одобравању новчаних средстава Челић (Зорислав) Тимотију
21. Закључак о одобравању новчаних средстава Пешић (Љубомир) Тањи
22. Закључак о одобравању новчаних средстава Станишић (јован) Радосави
23. Закључак о одобравању новчаних средстава Махмутовић (Селима) Хати
24. Закључак о одобравању новчаних средстава Челић (Зорислав) Тимотију
25. Закључак о одобравању новчаних средстава Рајић (Обрен) Александру
26. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовичић (Васиљ) Јакову
27. Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић (Рајко) Милодрагу
28. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазаревић (Драгутин) Сави
29. Закључак о одобравању новчаних средстава Тодоровић Миладину
30. Закључак о одобравању новчаних средстава Челић (Зорислав) Тимотију
31. Закључак о одобравању новчаних средстава Мирковић (Вујадин) Стоји
32. Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић (Нешко) Стојанки
33. Закључак о одобравању новчаних средстава Грујић (Милош) Милосави
34. Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић(Миле) Радету
35. Закључак о одобравању новчаних средстава Недић (Митар) Јелисавки
36. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђорђић Драгану
37. Закључак о одобравању новчаних средстава Челић (Зорислав) Тимотију
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Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић (Рајко) Милодрагу
Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић (Јован) Зорици
Закључак о одобравању новчаних средстава Махмутовић (Селима) Хати
Закључак о одобравању новчаних средстава Станојевић (Милорад) Влади
Закључак о одобравању новчаних средстава Куртума (Витомир) Миливоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Чоловић (Василије) Мирјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић (Војислав) Драгану
Закључак о одобравању новчаних средстава Павловић Стјепанији
Закључак о одобравању новчаних средстава Паловић Загорки
Закључак о одобравању новчаних средстава Јашаревић Јасни
Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић (Милорад) Влатку
Закључак о одобравању новчаних средстава Симић (Драгоја) Недељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Куљанин Рефији
Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић (Јово) Бориславу
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић (Мило) Горану
Закључак о одобравању новчаних средстава Илић (Милутин) Весни
Закључак о одобравању новчаних средстава Аћимовић (Ђоко) Милутину
Закључак о одобравању новчаних средстава Трбић (Ђорђо) Гордани
Закључак о одобравању новчаних средстава Видаковић Стеви
Закључак о одобравању новчаних средстава Новичић Мирославки
Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић (Војислав) Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Пустивук Тихомирки
Закључак о одобравању новчаних средстава Милановић (Милан) Милеви
Закључак о одобравању новчаних средстава Грујић (Марјан) Божици
Закључак о одобравању новчаних средстава Костић Радојки
Закључак о одобравању новчаних средстава Стјепановић (Цвико) Јели
Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић (Борислав) Момчилу
Закључак о одобравању новчаних средстава Видовић (Стеван) Цвији
Закључак о одобравању новчаних средстава Зекић (Ратко) Саши
Закључак о одобравању новчаних средстава Тришић Јелисавки
Закључак о одобравању новчаних средстава Јатић Шахи
Закључак о одобравању новчаних средстава Станковић (Немања) Ратку
Закључак о одобравању новчаних средстава „Палета“Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић (Радо) Иванки
Закључак о одобравању новчаних средстава Милановић Момчилу
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Јованки
Закључак о одобравању новчаних средстава Цвјетиновић (Симо) Вукашину
Закључак о одобравању новчаних средстава Ерић Озренки
Закључак о одобравању новчаних средстава Миличић (Стево) Среди
Закључак о одобравању новчаних средстава Савезу слијепих Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Ашћерић Стеви
Закључак о одобравању новчаних средстава Шувира Дани
Закључак о одобравању новчаних средстава Пожарчевић (Милан) Радовану
Закључак о одобравању новчаних средстава Милић (Ђорђо) Ради
Закључак о одобравању новчаних средстава Окиљ (Анто) Споменки
Закључак о одобравању новчаних средстава Мијић (Богдан) Драги
Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Божи
Закључак о одобравању новчаних средстава Гаврић (Душан) Драгутину
Закључак о одобравању новчаних средстава Ерић (Драгољуб) Радету
Закључак о одобравању новчаних средстава Павловић Загорки
Закључак о одобравању новчаних средстава Видовић (Мирко) Зорици
Закључак о одобравању новчаних средстава Милутиновић Цвијану
Закључак о одобравању новчаних средстава Пелемиш (Момир) Далибору
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић (Рајко) Мирјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Дивљановић (Љубо) Драгомиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Илић (Предраг) Драгани
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Закључак о одобравању новчаних средстава ОО СУБНОР Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Гргић (Душан) Милици
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Нади
Закључак о одобравању новчаних средстава Драгичевић Драгиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић (Тришо) Зорану
Закључак о одобравању новчаних средстава Јевтић (лазар) Вити
Закључак о одобравању новчаних средстава Крстић (Обрен) Љубомиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Шакотић Јовану
Закључак о одобравању новчаних средстава Ристановић Бошку
Закључак о одобравању новчаних средстава Милић Синиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Кулић (Млађан) Срђану
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић (Милован) Свјетлани
Закључак о одобравању новчаних средстава Хасановић (Федахија) Јасмину
Закључак о одобравању новчаних средстава Липовац (Тодор) Љубомиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Видаковић Рајко
Закључак о одобравању новчаних средстава Станишић (Милан) Драгану
Закључак о одобравању новчаних средстава Тојчић (Живко) Ђури
Закључак о одобравању новчаних средстава Солдат Стевану
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазендић Радојки
Закључак о одобравању новчаних средстава Васиљевић (Лука) Сретену
Закључак о одобравању новчаних средстава Пејић (Петра) Лазару
Закључак о одобравању новчаних средстава Бојић (Бранко) Видомиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Радић (Никола) Станиславу
Закључак о одобравању новчаних средстава Мичић (Вукан) Драгани
Закључак о одобравању новчаних средстава Окиљ (Никола) Ранку
Закључак о одобравању новчаних средстава Ковачевић (Милисав) Драгани
Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Светосавској омладинској заједници Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Гајић (Милан) Александри
Закључак о одобравању новчаних средстава Вукић Стеви
Закључак о одобравању новчаних средстава Станкић Зарији
Закључак о одобравању новчаних средстава Танацковић Јови
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Милисаву
Закључак о одобравању новчаних средстава Пожарац Раји
Закључак о одобравању новчаних средстава Николић Синиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић Ненаду
Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Петру
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић (Гајо) Душанки
Закључак о одобравању новчаних средстава Спасић (Милидраг) Софији
Закључак о одобравању новчаних средстава Миличић (Милинко) Недељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Чворак (Душан) Невени
Закључак о одобравању новчаних средстава Стојић Косари
Закључак о одобравању новчаних средстава Караћ (Вељко) Симеуну
Закључак о одобравању новчаних средстава Видовић (Марко) Ани
Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Радосави
Закључак о одобравању новчаних средстава Танацковић Драги
Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић Даници
Закључак о одобравању новчаних средстава Баковић (Милан) Славиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Пантелић Љубици
Закључак о одобравању новчаних средстава Благојевић (Милан) Марку
Закључак о одобравању новчаних средстава Маркотић Живани
Закључак о одобравању новчаних средстава Петровић (Вељко) Радоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Влачић (Миленко) Стојанки
Закључак о одобравању новчаних средстава Салкановић (Јусуф) Ибрахиму
Закључак о одобравању новчаних средстава Миросављевић Радинки
Закључак о одобравању новчаних средстава Дачић (Никола) Бранку
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204.
205.
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Закључак о одобравању новчаних средстава Крстић Славиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђорђић Стани
Закључак о одобравању новчаних средстава Костић Милораду
Закључак о одобравању новчаних средстава Гајић Стани
Закључак о одобравању новчаних средстава Остојић Слађани
Закључак о одобравању новчаних средстава Крстић Драгану
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевић Драгану
Закључак о одобравању новчаних средстава Крстић Недељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Видовић (Горан) Јовани
Закључак о одобравању новчаних средстава Гајић Веломиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Пајић Даници
Закључак о одобравању новчаних средстава Милутиновић (Драгољуб) Драгани
Закључак о одобравању новчаних средстава Миладиновић (Сретен) Милици
Закључак о одобравању новчаних средстава Челић (Богдан) Милошу
Закључак о одобравању новчаних средстава Фафулић (Шабан) Хатиџи
Закључак о одобравању новчаних средстава Халиловић (Федахија) Феиди
Закључак о одобравању новчаних средстава Салкановић (Јусуф) Ибрахиму
Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојеивћ Горану
Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић Радету
Закључак о одобравању новчаних средстава Пожарчевић Зорану
Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић (Јован) Ради
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић (Ђорђо) Видоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Вукани
Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Душану
Закључак о одобравању новчаних средстава Бујић Бранку
Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Горану
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевић Драгану
Закључак о одобравању новчаних средстава Ракић Зорки
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Недељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Павловић Рајку
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Дејану
Закључак о одобравању новчаних средстава Радић Милету
Закључак о одобравању новчаних средстава Смиљанић Младену
Закључак о одобравању новчаних средстава Јасиковац Раденку
Закључак о одобравању новчаних средстава Аћимовић Анђи
Закључак о одобравању новчаних средстава Тимко Јосипу
Закључак о одобравању новчаних средстава Јеврић (Недељко) Милошу
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић (Илинка) Славици
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Маријани
Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Типаловић Ресулу
Закључак о одобравању новчаних средстава Маркановић Сањи
Закључак о одобравању новчаних средстава Стојановић Дејану
Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ „Јован Цвијић“ Дрињача
Закључак о одобравању новчаних средстава Рамић (Расим) Мунири
Закључак о одобравању новчаних средстава Божић (Милорад) Мићи
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Недељку
Закључак о одобравању новчаних средстава Гаврић Сузани
Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ „Десанка Максимовић“ Челопек
Закључак о одобравању новчаних средстава Бајић Миланки
Закључак о одобравању новчаних средстава Обрадовић Живану
Закључак о одобравању новчаних средстава Ерделић (Цвијетина) Цветану
Закључак о одобравању новчаних средстава Муратовић (Рамо) Менсуру
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић (Недељко) Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Фејзић (Осман) Разији
Закључак о одобравању новчаних средстава Драгић (Милорад) Петри
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Закључак о одобравању новчаних средстава Гојковић (Раденко) Бојану
Закључак о одобравању новчаних средстава Ћосић (Радомир) Ненаду
Закључак о одобравању новчаних средстава Јањић (Цвијан) Милораду
Закључак о одобравању новчаних средстава Авдић Сејфудину
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Драгану
Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић (Милан) Миланки
Закључак о одобравању новчаних средстава Андрић Коси
Закључак о одобравању новчаних средстава Живановић (Богдан) Живораду
Закључак о одобравању новчаних средстава Смиљани Тадић-Драгичевић
Закључак о одобравању новчаних средстава Муратовић (Сулејман) Сенаду
Закључак о одобравању новчаних средстава Ћетковић (Виде) Милоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић (Живан) Миладину
Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Веселки
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190120-Кабинет Начелника Општине
220. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190600-Професионална ватрогасна јединица Зворник
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
1. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190180-Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
2. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190170- Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја
3. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
потрошачке јединице 08150062-Гимназија и ССШ „Петар Кочић“
4. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190260- Служба цивилне заштите
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
1. Оглас о извршеном упису промјене лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника
зграде „З-16“ Зворник
2. Оглас о извршеном упису промјене лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника
зграде „Фетија-1“ Зворник
3. Оглас о извршеном упису промјене лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника
зграде „Змајевац блок Б“ Зворник
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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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