СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Скупштина општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
Одјељење за привреду,пољопривреду и друштвене
дјелатности Општинске управе Зворник на захтјев
Бициклистичког клуба ''Зворник''Зворник, у предмету
кориштења имена општине Зворник у називу
Бициклистичког клуба ,на основу члана 4. А у вези са
чланом 3. Одлуке о употреби симбола и имена општине
Зворник (''Службени гласник општине Зворник'',број
17/09) доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.
Одобрава се Бициклистичком клубу ''Зворник''Зворник
употреба имена општине Зворник у називу
Бициклистичког клуба.
Члан 2.
Бициклистички клуб ''Зворник''Зворник,може извршити
регистрацију код надлежног Суда под предложеним
именом.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-1468/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. Статута општине Зворник
(„Службени гласник општине Зворник“, број:9/14),
Начелник општине доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е

I

11.11. 2014. године
ЗВОРНИК
година: XXIII
БРОЈ: 12/2014

Општинска управа Зворник, уступа без накнаде на
привремено
кориштење
пословне
просторије,
Институту за заштиту здравља Републике СрпскеРегионални завод Зворник, које се налазе у згради
Цивилне заштите и Министарства одбране Зворник
улица Светог Саве број:56 (у приземљу зграде) и то:
Ходник под бројем:001 у површини од А 18,65м2, ходник
под бројем:003 у поврпини од А 6,83м2, ходник под
бројем:004 у површини од А 13,03м2, ходник под
бројем:005 у површини од А 9,63м2, канцеларија под
бројем:006 у површини од А 22,04м2, канцеларија под
бројем:007 у површини од А 24,10м2, канцеларија под
бројем:008 у површини од А 14,42м2, канцеларија под
бројем:009 у површини од А 13,20м2, канцеларија под
бројем:010 у површини од А 9,53м2, канцеларија под
бројем:011 у површини А 13,73м2, канцеларија под
бројем:012 у површини од А 28,67м2.
Укупна површина уступљених пословних просторија је
173,83м2.
II
Привременом кориснику пословне просторије уступају
се на период од 05 (пет) година од 01.09.2014.године
до 01.09.2019.године.
III
За вријеме привременог кориштења уступљених
просторија, привремени корисник дужан је плаћати
накнаду за комуналне услуге, утрошену електричну
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енергију, гријање и све друге обавезе које настану у
времену привременог кориштења горе наведених
просторија.

радова, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.

IV

III

Институту за заштиту здравља Републике СрпскеРегионални завод Зворник, дозвољава се преуређење
просторија у складу са пословима за обављање њихове
дјелатности.

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

V
Привремени корисник је обавезан да се стара о
уступљеном простору са пажњом доброг домаћина и да
га на захтјев општине Зворник врате у првобитном
стању.
VI
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-374-8/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.09.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 9/14) и члана 54. Правилника о примјени
закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник
општине Зворник“, број 11/13) Начелник општине
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-110/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 7.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 59. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 89/13),
члана 15. Одлуке о локалним, некатегорисаним
путевима и улицама у насељу на подручју општине
Зворник („Службени гласник општине Зворник“, број
6/10) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број
9/14)
Начелник
општине
Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за постављање
саобраћајне опреме
Члан 1.
За постављање саобраћајне опреме на подручју
општине Зворник која је оштећена или уклоњена
именује се комисија у следећем с а с т а в у

1.
2.
3.

Бојан Стевановић, дипл. инж. саоб. –
предсједник,
Небојша Бошковић, инж. грађ. – члан,
Недељко Видовић – радник СЈБ – члан.

I
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању
грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
“Асфалтирање пута у МЗ Јусићи“.
II
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“,а.д.
Каракај бб, Зворник, према условима из понуде број:
02-360-110-3/14 од 17.09.2014. године, одмах по
потписивању уговора о извођењу радова. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених

Члан 2.
Задатак комисије је да по Захтјеву полицијске станице
за безбједност саобраћаја, број 05-345-49/2014 од
23.09.2014. године, изађе на лице мјеста, да мишљење
и сагласност да ли постоји потреба за постављање
саобраћајне опреме - саобраћајног огледала.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-11-49/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44.Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник '' број 9/14)
Начелник општине Зворник доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије
Члан 1.
У комисију за праћење и анализу изведених радова на:
Изградњи и асфалтирању кривине на локалном путу
код Хаир воде у мјесту Паљевићи – Лот 1, Изградњи и
асфалтирању кривине на локалном путу код ораха у
мјесту Паљевићи – Лот 2, Изградњи и асфалтирању
кривине на локалном путу пред улазак у село у мјесту
Паљевићи – Лот 3 и Реконструкцији пута у
Паљевићима именују се :
1.Стевановић
предсједник,

Владан,

дипл.грађ.

инжењер,

2.Ерић Сања , дипл.грађ. инжењер, члан,
3.Стевановић Бојан,дипл.инж. саобраћаја,члан.
Члан 2.
Задатак комисије је да у кординацији са надзорним
органом
Небојшом
Бошковићем,грађ.инжењером
изврши контролу изведених радова ,односно да утврди
да ли су радови изведени према уговору о извођењу
радова број 2-360-82/14 од 27.08.2014.године и уговору
број 2-360-83/14 од 27.08.2014.године и то : у погледу
обима и квалитета радова, рокова изградње , да ли је
извођач прибавио потребне атесте и друго.
Члан 3.
Радом комисије руководи предсједник комисије , који је
дужан да након обављених задатака из предходног
члана записник достави надлежном органу у року од 8
дана.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Зворник'' .
РЕПУБЛИКА СРПСКА

11. новембар 2014.

ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-50/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број 9/14) и члана 54. Правилника о примјени
закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник
општине Зворник“, број 11/13) Начелник општине
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању
грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
“Уређење пута Кисељак- Равне њиве“.
II
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“,а.д.
Каракај бб, Зворник, према условима из понуде број:
02-360-113-2/14 од 03.10.2014. године, одмах по
потписивању уговора о извођењу радова. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених
радова, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-113/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2014. 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, 60/10, 87/13 и 47/14),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'' број: 9/14),
члана 14. Правилника о примјени закона о јавним
набавкама („Службени гласник општине Зворник“ број:
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11/13) и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за
јавне набавке број: 02-022-171/13 од 10.10.2013.
године, Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
ватрогасног возила за гашење пожара водом и
пјеном VP 3000/300“, број: 02-360-112/14, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Срђан Деспић, члан,
Милош Томић, члан,
Александар Крсмановић, члан,
Александар Јевтић, члан.
II

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-112/14 од 11.09.2014, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 28.10.2014. године у 12.00 часова у Малој сали
Општинске управе 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 и 24/09) и члана 16.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама
општине Зворник.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-112/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. 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: 9/14) Начелник општине
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ

11. новембар 2014.

Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
Пројект менаџера у поступку реализације Уговора о
извођењу радова: “Изградња водоводног система и
кућних прикључака за водоводни систем Зворник
Сјевер, Фаза 2“, који је потписан између Општине
Зворник и Конзорцијума „Кесо Промет“ д.о.о. Зворник и
„Еко Еуро тим“ д.о.о. Крупа на Врбасу.
II
Задатак пројект менаџера је сачињавање извјештаја о
реализацији пројекта из Уговора, број: 02-360-53/2014
од 22.08.2014. године, као и благовремено достављање
истих ресорном министарству у Влади Републике
Српске.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-53-2/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске ''број:121/12), Начелник општине Зворник, д о н
оси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању командира јединице цивилне заштите
за спасавање од пожара
I
1.

2.

За командира јединице цивилне заштите за
спашавање од пожара именује се Милић
(Бошко) Славиша рођен 30.08.1985. године са
станом у Табанцима ,општина Зворник.
У случају неиспуњавања обавеза по основу
тачке 1. Овог рјешења, именовани подлијеже
казненим одредбама из члана 143.Закона о
цивилној заштити Републике Српске.
II

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном додошења,
а објавиће се у Службеном гласнику општине
Зворник''.

I
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-51/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/4,42/05,118/05 и 98/13),члана
44.Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број 121/12), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број 9/14),члана 20.Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите у области заштите и
спасавања у општини Зворник (''Службени гласник
општине Зворник'',број:07/13),члана 2. Одлуке о
формирању Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Зворник ,број:01-022-175/2013 од 22. Октобра
2013.године, и члана 6.Правилника о унутрашњој
организацији Општинског штаба за ванредне ситуације
општине
Зворник
,број:02-020-8/13
од
28.10.2013.године, Начелник општине Зворник,
доноси

28/2012), члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:
9/14),
Начелник
општине
Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о измјени члана Комисије за споменике и спомен –
обиљежја ослободилачких ратова
I
У
рјешењу
бр:06-052-165/2012
од
02.11.2012.године,издатом од стране Начелника
општине Општинске управе општине Зворник,врши се
измјена члана Комисије за споменике и спомен
обиљежја ослободилачких ратова.

РЈЕШЕЊЕ
оименовању чланова Општинског штаба за
ванредне ситуације Зворник

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

I
Славиша Милић,командир Професионалне ватрогасне
јединице Зворник, именује се за члана штаба за
заштиту од пожара.
II
Овим рјешењем се ставља ван снаге рјешење број:02111-113/13 од 04.11.2013.године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-51/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу одредбе чл.19 .став 4. Закона о
споменицима и спомен обиљежјима ослободилачких
ратова (''Службени гласник Републике Српске'' бр:

II
У састав напријед поменуте Комисије, по приједлогу
ОО СУБНОР-а,општине Зворник, именује се Марковић
Милош,садашњи предсједник ОО СУБНОР-а, умјесто
досадашњег члана Комисије и предсједника ОО
СУБНОР-а, покојног Рајка Остојића,због смрти
именованог.
III

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-052-165/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. 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, 60/10, 87/13 и 47/14),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'' број: 9/14),
члана 14. Правилника о примјени закона о јавним
набавкама („Службени гласник општине Зворник“ број:
11/13) и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за
јавне набавке број: 02-022-171/13 од 10.10.2013.
године, Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Санација
клизишта испод пута у МЗ Глоди – Лот1, Санација
клизишта у засеоку Чанчари у МЗ Г.Каменица –
Лот2, Санација клизишта на путу Снагово-
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Маричићи-Кула Град у МЗ Снагово – Лот3, Санација
клизишта на путу Камени мост-Г.Каменица у МЗ
Д.Каменица – Лот4, Санација клизишта на путу
Самари-Доња њива – Лот5“, број: 02-360-130/14, у
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Гордан Јовановић, предсједник,
Зоран Ерић, члан,
Вехид Кадрић, члан,
Раде Савић, члан,
Радивоје Аћимовић, члан.
II

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-130/14 од 23.10.2014, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 03.11.2014. године у 12.00 часова у Малој сали
Општинске управе 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 и 24/09) и члана 16.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама
општине Зворник.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-130/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. 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, 60/10, 87/13 и 47/14),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'' број: 9/14),
члана 14. Правилника о примјени закона о јавним
набавкама („Службени гласник општине Зворник“ број:
11/13) и Одлуке о именовању кандидата за Комисију за
јавне набавке број: 02-022-171/13 од 10.10.2013.
године, Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I

11. новембар 2014.

Комисија се формира за јавну набавку: „Санација
клизишта у МЗ Кучић Кула – Лот1, Санација
клизишта у МЗ Јусићи – Лот2, Санација клизишта у
МЗ Клиса – Лот3, Санација локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине
Зворник – Лот4“, број: 02-360-129/14, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Милош Томић, предсједник,
Биљана Милић, члан,
Рада Милићевић, члан,
Госпава Јеремић, члан,
Мирослав Аћимовић, члан.
II

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-129/14 од 23.10.2014, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 31.10.2014. године у 12.00 часова у Малој сали
Општинске управе 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 и 24/09) и члана 16.
Правилника о примјени закона о јавним набавкама
општине Зворник.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-129/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број:9/14) и члана 54. Правилника о примјени
закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник
општине Зворник“, број 11/13) Начелник општине
Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ

6

Службени гласник општине Зворник

Број 12
I

11. новембар 2014.

НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању
грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
“Асфалтирање пута Самари - Бећировићи“.

02-360-106-3/14 од 11.09.2014. године, одмах по
потписивању уговора о извођењу радова. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених
радова, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.

II

III

Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“,а.д.
Каракај бб, Зворник, према условима из понуде број:
02-360-109-3/14 од 11.09.2014. године, одмах по
потписивању уговора о извођењу радова. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених
радова, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.

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

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-109/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 4.11.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 9/14) и члана 54. Правилника о примјени
закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник
општине Зворник“, број 11/13) Начелник општине
Зворник, д о н о с и

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-106/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 4.11.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Шакотић Јовану,ЈМБГ
1506969183905 из Малешића 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-једнократне помоћи појединцима ,
Одјељење за привреду -01190150.Новчана средства
исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.

РЈЕШЕЊЕ

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

I

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1063/14
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04 , 42/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
9/14), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2013.годину
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:13/13), Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете број: 02-022-

НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању
грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
“Асфалтирање локалних путева у МЗ Клиса: Сокак
Ахметовић (крак1) – Лот1, Читаоница-Дом младих –
Лот2, Парићи (крак1 и 3) – Лот3, Парићи (крак2) – Лот 4
и Тургуље – Лот5“.
II
Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“,а.д.
Каракај бб, Зворник, према условима из понуде број:

7

Службени гласник општине Зворник

Број 12

1/14, а на захтјев Стевановић Зорана, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Стевановић Зорану, ЈМБ:0210979183903
Зворник-Трновица- једнократна новчана помоћ у износу
од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-Текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-182/14
НАЧЕЛНИК
Датум:01.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК

11. новембар 2014.
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу 200,00 КМ
Милановић Ивки из Скочић,ЈМБГ 0306929189223
социјално угроженој особи на име плаћања трошкова
куповине основних животних намирница.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-једнократне
новчане помоћи,потрошачка јединица Одјељење за
привреду,пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-962/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Одобравају
се
новчана
средства
Славку
Лазаревић,ЈМБГ 3004952183911 из Шепка за
покривање лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-једнократне помоћи појединцима ,
Одјељење за привреду -01190150.Новчана средства
исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1062/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04 , 42/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
9/14), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2013.годину(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:13/13) , Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете број: 02-0221/14, а на захтјев Ђурић Раденка, Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧ А К

I

Одобрава се Ђурић Раденку, ЈМБ: 0908975183832Зворник –Горњи Локањ једнократна исплата у износу
од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције
416100-Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено
дијете.
III
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-414-181/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04 и 42/05) члана 38.
и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број: 9/14),
Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2014.годину и Одлуке о коришћењу средстава Фонда
за треће и четврто рођено дијете број: 02-022-1/14,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Вујевић Милу из Локања, ЈМБ:
0201971183948- једнократна новчана помоћ у износу од
200,00 КМ на име тешког материјалног стања
(породица са десеторо дјеце).
II
Средства из тачке 1.овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-Текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-972/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04 , 42/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
9/14), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2013.годину(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:13/13) , Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете број: 02-0221/14, а на захтјев Васиљевић Марине, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
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I
Одобрава се Васиљевић Марини, ЈМБ: 1511983188913Зворник –Тршић једнократна исплата у износу од
500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције
416100-Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено
дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-183/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04 , 42/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
9/14), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2013.годину(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:13/13) , Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете број: 02-0221/14, а на захтјев Ђокић Милета, Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Ђокић Милету, ЈМБ: 0607976193824Зворник –Улице једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције
416100-Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено
дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-184/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.10.2014. 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: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Мијић Зорану,ЈМБГ
2807972183901 из Малешића 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-једнократне помоћи појединцима ,
Одјељење за привреду -01190150.Новчана средства
исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-859/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14) и Програм коришћења буџетских
средстава за унапређење пољопривредне производње
у општини Зворник за 2014.годину , Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Ерић (Милош) Милу из Челопека ,ЈМБ1504954183930,једнократна новчана помоћ на име
учешћа у санацији штете која је узрокована нападом
паса луталица на стадо оваца у висини од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције
–Субвенције
за
развој
пољопривреде,економски код-414100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

11. новембар 2014.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-882/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Драгичевић (Симо) Мирјани ,ППБ из Зворника ул.Браће
Југовића ''Б-15'',са ЈМБ 1009949176798,одобрава се
исплата у износу од 150,00 КМ, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде,рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на
Администартивне службе општине Зворник.

благајни

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-963/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају
се
новчана
средства
Биљани
Крајишник,ЈМБГ 1402981185867 из Шепка 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-једнократне помоћи појединцима ,
Одјељење за привреду -01190150.Новчана средства
исплатити на благајни општине.
Члан 3.
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-954/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04 , 42/05 ,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број: 9/14), Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину(''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) , Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Јовановић Бојана, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Јовановић Бојану, ЈМБ: 0905985190006Зворник –Брањево једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције
416100-Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено
дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-185/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Јосић Милош,ЈМБГ
0907960183911 из Малешића за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.

11. новембар 2014.

Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-једнократне помоћи појединцима ,
Одјељење за привреду -01190150.Новчана средства
исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-886/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Туристичкој организацији општинеЗворник
,исплата 4.500 КМ,намјенски за финансирање текућих
активности у 2014.години.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције,Субвенција за рад Туристичке
организације,економски код 414100.
Средства ће се уплатити на жиро-рачун Туристичке
организације.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-109/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04 , 42/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
9/14), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2013.годину(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:13/13) , Одлуке о коришћењу средстава
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Фонда за треће и четврто рођено дијете број: 02-0221/14, а на захтјев Ристић Иване, Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Ристић Ивани, ЈМБ: 2305993778818Зворник –Снагово једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције
416100-Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено
дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-186/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Трифковић Митру
ЈМБГ 0907978183900 из Малешића 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-једнократне помоћи појединцима ,
Одјељење за привреду, -01190150.Новчана средства
исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1060/2014
НАЧЕЛНИК

11. новембар 2014.

Датум: 08.10.2014. године

OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лазић (Микајло) Јованки из Зворника ул.Светог Саве
бр.5''Змајевац 1/3'', са ЈМБ:3008949188894,одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-808/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Маркановић (Ђорђо) Душанки ,супруга РВИ из
Зворника ул.Браће Југовића ''Б-19'' 1/2,са ЈМБ
0802955176773,одобрава се исплата у износу од 150,00
КМ, на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова основних животних потреба.
Члан 2.

Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде,рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на
Администартивне службе општине Зворник.

благајни

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-249/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Винки Гаврић,ЈМБГ
1608960505141 из Челопека за покривање трошкова
основних животних потреба –тешка материјална
ситуација у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-једнократне помоћи појединцима ,
Одјељење за привреду, -01190150.Новчана средства
исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-331/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.09.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 3/13 и 6/14), Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

11. новембар 2014.
Члан 3.

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије 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: 02-66-140/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тојчић
Мари
из
Горњих
Грбаваца
са
ЈМБ:2904985188746,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-907/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси

Одобравају се новчана средства Удружењу доктора
породичне медицине Зворник у износу 1.200,00 КМ на
име финансирања текућих активности.

ЗАКЉУЧАК

Члан 2.

Одобравају се новчана средства Фудбалском клубу
''Брањево'' Брањево у износу 1.800,00 КМ на име
санације ограде око фудбалског терена и набавке
опреме.

Новчана средства у износу 1.200,00 КМ обезбједиће се
са позиције буџетска резерва.Средства са буџетске
резерве реалоцирати на позицију 415200-Грант за
финансирање НВО и удружења.
Уплату извршити на жиро рачун наведеног удружења.

Члан 1.

Члан 2.
Новчана средства у износу 1.800,00 КМ обезбједиће се
са позиције буџетска резерва .Средства са буџетске
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резерве реалоцирати на позицију 415200-Грант за
финансирање спортских организација.
Уплату извршити на жиро рачун наведеног клуба.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-139/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јањић
Угљеши
из
Јардана
бр.28,са
ЈМБ:1511956183942,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1009/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

11. новембар 2014.

Јањић (Милорад) Славиши из Јардана бр.32, са
ЈМБ:1108982183897,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1024/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Плакаловић Стане, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Плакаловић Стани, ЈМБ:3103987188889–
Зворник-Шетићи бр.132 , једнократна исплата у износу
од 200,00 КМ ,за друго рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-189/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник -
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пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Авдић Алдине, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Авдић Алдини, ЈМБ: 1612983188906–
Зворник-Клиса једнократна исплата у износу од 200,00
КМ за друго рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-190/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Рајевић Александре,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава
се
Рајевић
Александри,
ЈМБ:
1409985185017–Зворник-Б.Југовића
Б-16,2/5
једнократна новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за
друго рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се са
позиције 416100-Текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV

11. новембар 2014.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-188/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Гаврић Диане, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Гаврић Диани, ЈМБ: 2107988188898–
Зворник-Јардан једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-193/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Несторовић Младенке,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
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Одобрава
се
Несторовић
Младенки,
ЈМБ:
1201980176583–Зворник-Ул.Ђурђевданска
бр
23.
једнократна исплата у износу од 200,00 КМ за друго
рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-187/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Грујић Сретенке, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Грујић Сретенки, ЈМБ: 1602987188743–
Зворник-Економија бб једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-192/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине

11. новембар 2014.

Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Томић Данијеле, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Томић Данијели, ЈМБ: 2110986188891–
Зворник-Шетићи једнократна новчана помоћ у износу
од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-191/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Одобрава се новчана средства Ристановић (Милорад)
Милану из Трновице са ЈМБ:1502962183947, за
покривање трошкова лијечења у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције Једнократне помоћи појединцима и трошкови
за
сахрану
незбринутих
лиц-економски
код
416100.Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-739/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
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буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

од

11. новембар 2014.

Костић
(Српко)
Милени
из
Шетића,
са
ЈМБ:0503977188891,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-849/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси

Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Ристић (Рајко) Миодрагу из Каракаја-Бараке, са ЈМБ:
1711970182397, одобрава се исплата у износу од
100,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1049/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.

Члан 1.

Одобравају се новчана средства Ристановић Новици из
МЗ Тршић ,ЈМБГ 2307980183896 у износу од 200,00 КМ
на име плаћања трошкова лијечења дјетета.

Ивановић (Ђорђо) Споменки,ППБ из ЗворникаШћемлија бр.104,са ЈМБ 0208967188905,одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба.

Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-једнократне
помоћи појединцима ,потрошачка јединица Одјељење
за привреду,пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-790/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине

Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде,рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом
Општинске управе општине Зворник.

на

благајни

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-783/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.10.2014. 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: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Михајловски (Раде) Емилији ,ППБ из Зворника
ул.9.април бр.5 2/9,ЈМБГ 1405937176779,одобрава се
исплата у износу од 150,00 КМ, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба и лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде,рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом
Општинске управе општине Зворник.

на

благајни

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-997/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Бијелић Недељку из Каракаја-Насеље бараке, са ЈМБ:
1510961182508, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

11. новембар 2014.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-945/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тухчић
(Алија)
Салиху
из
Дивича,
са
ЈМБ:0901953183916,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-929/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Мачак Гордани из Каракаја ,ЈМБ1501964188907,једнократна новчана помоћ у износу
100,00 КМ на име тешке материјалне ситуације
(породица са више дјеце).
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 416100-Текуће помоћи за треће и
четврто рођено дијете.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-738/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Фафулић (Шабан) Хатиџи из Зворника ул.Српских
Јунака бр.126, са ЈМБ: 2804954188896, одобрава се
исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-895/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Перушиновић Драгане,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава
се
Перушиновић
Драгани,
ЈМБ:
1310992185875–Зворник-Б.Југовића
Б-15,5/21
,
једнократна исплата у износу од 200,00 КМ за прво
рођено дијете.

11. новембар 2014.

II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-194/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Куцурски (Миодраг) Зорану из Г.Принципа , са ЈМБ:
1110963184240, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-471/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број:9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Бошковић Милошу из Улица, са ЈМБ: 1812954182213,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
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једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-251/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Делић (Мићо) Јовану из Каракаја, са ЈМБ:
2202981183907, одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1064/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

11. новембар 2014.

Зекић (Здравко) Зорану из Тршића, са ЈМБ:
0204970183897, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења .
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-379/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Томић (Цвијетин) Бранимиру из Каракаја-Омладинско
насеље бб-бараке, са ЈМБ: 0302981180085, одобрава
се исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-994/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Мирковић (Милисав) Милану из Тршића, са ЈМБ:
1310970183895, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-798/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Аћимовић (Митар) Радмили из Тршића, са ЈМБ:
2409960188910, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења супруга.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-412/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК

11. новембар 2014.
Члан 1.

Одобравају се новчана средства Марковић
Марјану,ЈМБГ 1411986183934 из Роћевића за
покривање трошкова основних животних потреба
тешка материјална ситуација у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-једнократне помоћи појединцима ,
Одјељење за привреду -01190150.Новчана средства
исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-1061/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Кошаркашком клубу
''Дрина-Бирач'' Зворник у износу 1.000,00 КМ на име
плаћања обавезе за котизацију према Кошаркашком
савезу РС.
Члан 2.
Новчана средства у износу 1.000,00 КМ обезбједиће се
с позиције буџетска резерва.Средства са буџетске
резерве реалоцирати на позицију 415200-Грант за
финансирање спортских организација.
Уплату извршити на жиро рачун наведеног клуба.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-141/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Миљановић (Драго) Воиславу из Гробница, одобрава
се исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи –тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1078/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Богићевић Богић Здравку из Трновице, са ЈМБ:
0109960183896, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
санирање штете од поплава.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Oпштинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК

11. новембар 2014.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1038/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04 , 42/05 ,118/5 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број: 9/14), Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину(''Службени гласник
општине Зворник'',број:14/12) , Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/13, а на захтјев Бркић Мине, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Бркић Мини, ЈМБ: 0707986188947-Зворник
–Видакова њива бр.62 једнократна исплата у износу од
500,00 КМ за четврто рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције
416100-Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено
дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-197/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Мијатовић (Средоје) Неђи из Дрињаче са
ЈМБ:0510967183928, исплата једнократне новчане
помоћи
у износу од 50,00 КМ на име помоћи за
набавку лијекова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-Једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица.Средства ће се
исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-519/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 и 118/05 и
98/13), члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број: 9/14), Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14 а на
захтјев
Ахметовић Мирнеса,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одбија се Ахметовић Мирнес, ЈМБ: 2401986183908
Сапна-Годуш бб ,за једнократну новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете а средства
су превиђена за 2014.годину.У Одлуци о коришћењу
средстава за трећерођено и четврторођено дијете за
2014.годину, број:02-022-1/14 од 03.01.2014.године
,(Службени гласник општине Зворник'' ,број1/14),у
тачци II после става 1. додаје се нови став 2. који гласи
''Право на коришћење новчаних средстава утврђених
овом одлуком имају породице које стално мјесто
пребивалишта на територији општине Зворник имају
најмање једну годину.С обзиром да је ваше
пребивалиште Сапна не испуњавате услове.У колико
мајка дјетета испуњава услове може поднијети захтјев
за исто на своје име.
II
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-196/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 и 118/05 и
98/13), члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број: 9/14), Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14 а на захтјев Тучић Зумре, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

11. новембар 2014.

I
Одбија се Тучић Зумра, ЈМБ: 1308986788954 ЗворникКула Град бр.117 ,за једнократну новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете а средства
су превиђена за 2014.годину.У Одлуци о коришћењу
средстава за трећерођено и четврторођено дијете за
2014.годину, број:02-022-1/14 од 03.01.2014.године
,(Службени гласник општине Зворник'' ,број1/14),у
тачци II после става 1. додаје се нови став 2. који гласи
''Право на коришћење новчаних средстава утврђених
овом одлуком имају породице које стално мјесто
пребивалишта на територији општине Зворник имају
најмање једну годину.С обзиром да се из приложене
документације не види да Тучић Зумра има стално
пребивалиште у општини Зворник исти се одбија као
неоснован .Уколико отац дјетета испуњава горе
наведене услове може поднијети захтјев на своје име.
II
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-195/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јеремић Милана Душанки из Јардана, са ЈМБ:
2212972188918, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
школовање дјеце.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-960/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК

23

Службени гласник општине Зворник

Број 12

Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Рикић Станка Владанки из Каракаја, са ЈМБ:
0311992778631, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1025/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Симић Стевана Невенки из Српске Вароши 145,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи –трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

11. новембар 2014.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1066/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04 , 42/05 ,118/5 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број: 9/14), Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину(''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) , Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на
захтјев
Сејменовић Марије,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Сејменовић Марији, ЈМБ: 0207984189064Зворник –ул.Светог Саве бр.150 једнократна исплата у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције
416100-Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено
дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-199/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04 , 42/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
9/14), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2013.годину(''Службени
гласник
општине
Зворник'',број:13/13) , Одлуке о коришћењу средстава
Фонда за треће и четврто рођено дијете број: 02-0221/14, а на захтјев Хасановић Сенаида, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Хасановић Сенаиду, ЈМБ: 2910982183913Зворник –Крижевићи једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за друго рођено дијете.
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II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције
416100-Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено
дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-198/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Обачкић (Здравко) Раденку из Сопотника
.ЈМБ-1502967183908,једнократна новчана помоћ у
износу 200,00 КМ, на име тешке материјалне ситуације
(породица са седморо школске дијеце).
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог Закључка обезбједиће се са
буџетске позиције,416100-Текуће помоћи за треће и
четврто рођено дијете.
Средства ће се исплатити на жиро рачун именованог.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-114/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

11. новембар 2014.

Ћетковић (Видо) Милоју из Економије, са ЈМБ:
0101940171793, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-987/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Симић (Драгослав) Жарку из Зворника ул.Мајевичка
бр.50, са ЈМБ: 0803983183919, одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1019/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Шкаво (Радан) Ведрану из Каракаја-Ново насеље, са
ЈМБ: 2101990193604, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1075/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Чалић (Бранко) Жељку,РВИ из Зворника ул.Мајевичка
бб,са ЈМБ:1801969183893,одобрава се исплата у
износу од 300,00 КМ, на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде,рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на
Администартивне службе општине Зворник.

благајни

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1083/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и

11. новембар 2014.

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.
Лолић (Салко) Ајши из Кучић Куле, са ЈМБ:
1710973188934, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења супруга.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-10466/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стојановић (Петко) Анђи,ППБ из Каракаја,са
ЈМБ:0401959188941,одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ,на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде,рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на
Администартивне службе општине Зворник.

благајни

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1084/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тучић (Ибрахим) Весни из Зворника, Видакова њива
бр.7, са ЈМБ: 0306958188929, одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-825/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Видаковић (Рајо) Српку из Јардана, са ЈМБ:
2008959185900, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

11. новембар 2014.

Број: 08-430-1088/14
Датум: 24.10.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. 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.
Савић Душану из Пађина, са ЈМБ: 0108961183893,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1092/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Кокоруш (Гојко) Слободану из Брањева, са ЈМБ:
2406972174142, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1086/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јеркић (Стојан) Милану из Китовница бр.124, са ЈМБ:
2006971182913, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-975/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Новичић (Милан) Милани из Китовница, са ЈМБ:
2311980188917, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-956/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Николић (Милош) Ружи,ППБ из Зворника ул.Браће
Југовића ''Б-12'' 9/44,са ЈМБ:1501959188907,одобрава
се исплата у износу од 300,00 КМ,на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде,рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на
Администартивне службе општине Зворник.

благајни

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1056/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Капетановић (Снежана) Драгиши из Метериза бр.26, са
ЈМБ: 2205987174135, одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-766/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовичић (Љубомир) Жељки из Каракаја-Жељезничка
станица бб, са ЈМБ: 1707973178040, одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1022/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хајдуковић (Велимир) Мари из Зворника-Угловница 2а8/22, са ЈМБ: 0305972188900, 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
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помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-83014
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства ОО''СУБНОР'' Зворник
на име финансирања редовних активности у
2014.години.
Члан 2.
Новчана средства у износу 500,00 КМ исплатити са
позиције 415200 –Грант за ОО''СУБНОР'' Зворник
.Средства уплатити на жиро рачун Општинске борачке
организације Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-104/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.09.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Рeпублике Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
и члана 38. и 44. Статута општине Зворник (''Службени
гласник општине Зворник'', број 9/14), Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о накнади трошкова превоза ученицима
I
Одобрава се накнада на име трошкова превоза
ученицима из МЗ Каменица који похађају основну
школу у Папраћи, за мјесеце септембар и октобар
2014.године.
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1.

Шијаковић (Славољуб) Дејан

3 разред

34,00

2.

Шијаковић (Славиша) Милица

3 разред

34,00

3.

Петровић (Горан) Славиша

4 разред

34,00

4.

Зекић (Јован) Јована

4 разред

34,00

5.

Беатовић (Горан) Андријана

5 разред

34,00

6.

Зекић (Јован) Ристо

5 разред

34,00

7.

Поповић (Југослав) Александра

6 разред

34,00

8.

Зекић (Славко) Дејана

6 разред

34,00

9.

Шијаковић (Илија) Радојка

7 разред

34,00

10. Поповић (Југослав) Стефан

8 разред

34,00

11. Петровић (Неђо) Небојша

8 разред

34,00

12. Петровић (Горан) Радиша

8 разред

34,00

УКУПНО

II
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбедиће се са
буџетске позиције 416100-Партиципација превоза
ученика.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-115/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Тодоровић Милана, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

408,00 КМ

I
Одобрава се Тодоровић Милану, ЈМБ:2110986183903–
Зворник-Тршић , једнократна исплата у износу од
200,00 КМ ,за друго рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-200/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
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Ристић (Рајко) Миодрагу из Каракаја-Бараке, са ЈМБ:
1711970182397, одобрава се исплата у износу од
100,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1049/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Вашек (Авде) Алмири из Зворника ул.Светог Саве 196,
са ЈМБ: 2904973127148, одобрава се исплата у износу
од 100,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1090/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

11. новембар 2014.
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Палангетић (Неђељко) Бисерки из Каракаја, са ЈМБ:
1111982178053, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-812/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мишковић (Млађен) Данилу из Зворника ул.Подрињска
бб, са ЈМБ: 0702951174135, одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-856/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2014. 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: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Кошаркашком клубу
''Дрина-Бирач'' Зворник у износу 1.800,00 КМ на име
плаћања обавезе за котизацију према Кошаркашком
савезу РС.
Члан 2.
Новчана средства у износу 1.800,00 КМ обезбједиће се
с позиције буџетска резерва.Средства са буџетске
резерве реалоцирати на позицију 415200-Грант за
финансирање спортских организација.
Уплату извршити на жиро рачун наведеног клуба.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-144/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић (Јован) Петру из Зворника ,са ЈМБ
1010963172243,одобрава се исплата у износу од 150,00
КМ, на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

11. новембар 2014.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1087/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тривковић (Чедо) Младену из Зворника ул.9.Април
бр.21 са ЈМБ: 0807972180700, одобрава се исплата у
износу од 100,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1051/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милић Синиши из Зворника ул.Дринска бр.8, са ЈМБ:
2512980173947, одобрава се исплата у износу од
100,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1054/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за
2014.годину и Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-1/14, а на захтјев Драшковић
Миодрага из Роћевића, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Драшковић (Милан) Миодрагу из
Роћевића, ЈМБ: 0512963183926 једнократна новчана
помоћ у износу од 500,00 КМ као помоћ породици са
више школске дјеце.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се са
позиције 416100-Текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1097/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси

11. новембар 2014.

Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде и породице
погинулих бораца.
Средства исплатити именованом на
Администартивне службе општине Зворник.

благајни

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1076/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати новчаних средстава
Члан 1.

Одобрава се Хајдуковић (Милорад) Милени ,ППБ из
Зворника,једнократна новчана помоћ у износу од
300,00 КМ на име трошкова лијечења.

Преузима се обавеза ОШ''Десанка Максимовић''
Челопек за набавку аутоматике на плинском котлу за
гријање у износу 1.600,00 КМ,по рачуну ''Гас сервис''
Крстић Драго с.п.Каракај,број 81/14 од 02.10.2014
године.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка ће се уплатити
добављачу:Предузетничка дјелатност ''Гас сервис''
Крстић Драго с.п.Каракај, на жиро –рачун број:554-01200000115-70 код Павловић банке.
Средства ће се исплатитии на терет буџетске позиције
Издаци за градњу школских објеката, економски код
511100.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-1081/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси

Члан 2.

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Члан 1.
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Одобрава се Грујић (Марјан) Божици,ППБ из
Зворника,са јмб:0801966188890,једнократна новчана
помоћ у износу од 150,00 КМ на име тешке материјалне
ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-средства за инвалиде и породице
погинулих бораца.
Средства исплатити именованом на
Администартивне службе општине Зворник.

благајни

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-939/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Јокић Милисава, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Јокић Милисаву, ЈМБ:1006979183942–
Зворник-Јасеница бб , једнократна исплата у износу од
500,00 КМ ,за треће рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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Број: 08-414-202/14
Датум: 29.10.2014. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. 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
Милутиновић Цвијану из Каракаја-Еникон бараке, са
ЈМБ:3003948183897,одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
О П јШ Т И Н А З В О Р Н И К
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1106/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Херцеговац (Стеве) Ратку из Зворника –Фетија бр.23 са
ЈМБ:1511962191590,одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за инвалиде,рањене и ППБ..
Средства исплатити именованом
на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1085/14
НАЧЕЛНИК
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Датум: 29.10.2014. године

OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04 42/05 и 118/05 и
98/13), члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број: 9/14), Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14 а на захтјев Сарајлић Зените, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одбија се Сарајлић Зенита, ЈМБ: 1308986788954
Зворник-Кула Град бр.117 ,за једнократну новчана
помоћ у износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете а
средства су превиђена за 2014.годину.У Одлуци о
коришћењу средстава за трећерођено и четврторођено
дијете
за
2014.годину,
број:02-022-1/14
од
03.01.2014.године ,(Службени гласник општине
Зворник'' ,број1/14),у тачци II после става 1. додаје се
нови став 2. који гласи ''Право на коришћење новчаних
средстава утврђених овом одлуком имају породице које
стално мјесто пребивалишта на територији општине
Зворник имају најмање једну годину.С обзиром да се из
приложене документације л.к. 30 LCE3235 види да је
ваш боравак привремен и истекао 17.12.2014.године у
општини Зворник немате право на исти.
II
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-201/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Максимовић (Рајо) Миланки из Улица бб, са ЈМБ:
1206977187215, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
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помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије 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: 08-430-1094/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Махмутовић (Селим) Хати из Зворника ул.Вука
Караџића 223, са ЈМБ: 1008964187228, одобрава се
исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1100/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Максимовић (Благоје) Ники из Улица бр.24, одобрава
се исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
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Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-965/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ристић (Анђа) Томи из Брањева, са ЈМБ:
1506972182219, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1102/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Удружењу Савез
слијепих Зворник на име финансирања трошкова
текућих активности.
Члан 2.
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Новчана средства у износу 1.000,00 КМ исплатити са
позиције буџетска резерва.Средства са буџетске
резерве реалоцирати на позицију 415200-Грант за
Удружење Савез слијепих Зворник.
Новчана средства уплатити на жиро рачун наведеног
удружења.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-113/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хајдуковић (Станко) Жељку из Зворника ул.Омладинска
бб,са ЈМБ:0712970183892, одобрава се исплата
у
износу од 300,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1091/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
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општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на
захтјев
Аћимовић Снежане,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Аћимовић Снежани, ЈМБ: 2811984778622–
Зворник-Тршић , једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-205/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Савић Младену из Зворника ул.Симе Перића бр.147, са
ЈМБ:2611984180701,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-780/14
НАЧЕЛНИК
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Датум: 30.10.2014. године

OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Братић (Маринка) Радојки из Каракаја са
ЈМБ:0105949176513,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-794/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Арсеновић Јованки из Зворника ул.Гаврила Принципа
бр.23 са ЈМБ:2611958779115,одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1040/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Томић Радинки из Зворника ул.Браће Југовића ''Б16''бр.24 са ЈМБ:0109957177664,одобрава се исплата
у износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1039/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ложњаковић (Добривоје) Добринки,ППБ из Зворника
ул.Свети Сава А 4/7 са ЈМБ:1502960185705,одобрава
се исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за инвалиде,рањене и ППБ..
Средства исплатити именованом
на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1089/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Тривунић Иване, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Тривунић Ивани, ЈМБ: 0707991778612–
Зворник-Ул.Б.Југовића бр.3,ламела Б ,3/14 једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-206/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Ђурић Милета, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
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Одобрава се Ђурић Милету, ЈМБ: 1007988180090–
Зворник-Табанци , једнократна исплата у износу од
200,00 КМ ,за прво рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-203/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Матић Марине, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Матић Марини, ЈМБ: 1706841185050–
Зворник-Ораовац , једнократна исплата у износу од
500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-204/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
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буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

од

Лазић (Милорада) Зорану из Ораовца, са
ЈМБ:1904966183926,одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-806/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Симић
(Петар)
Душанки
из
Улица,
са
ЈМБ:21019581867686,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-643/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
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Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Савић (Стеве) Младену из Улица бр.3 са
ЈМБ:1908981180076,одобрава се исплата у износу од
100,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-780/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јеремић (Ненада) Радомиру из Каракаја, са
ЈМБ:1101985183966, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1113/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Марковић Драгани из Зворника, са ЈМБ: 2308981778628
и сталним мјестом пребивалишта Мајевичка 45 ,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.. Средства
исплатити именованом на благајни Општинске управе
општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1112/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Ћуповић Драгане из Тршића,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Ћуповић (Никола) Драгани из Тршића,
ЈМБ: 0204976138109–Зворник-Ораовац , једнократна
исплата у износу од 150,00 КМ ,као помоћ породици са
више школске дјеце.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се са
позиције 416100-Текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-795/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић (Богдана) Бранкици из Улица бр 9, са
ЈМБ:25099994188892, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-983/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Бошковић (Ђорђије) Марку из Зворника ул.Вука
Караџића, са ЈМБ1507955184247, одобрава се исплата
у износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане

11. новембар 2014.

помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1044/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.10.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Јокић Слободанке, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Јокић Слободанки, ЈМБ:0804993805027–
Зворник-Улице бб , једнократна исплата у износу од
200,00 КМ ,за прво рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-209/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 3.11.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на
захтјев
Алемпић Миломира,
Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава
се
Алемпић
Миломиру,
ЈМБ:
2409981183900–Зворник-Дрињача
,
једнократна
исплата у износу од 500,00 КМ ,за треће рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-210/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 3.11.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Тучић Јасмина, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Матичић Дражена, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Матичић Дражену, ЈМБ:0502980180706–
Зворник-Улице,Прва бр.25 , једнократна исплата у
износу од 500,00 КМ ,за треће рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-207/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 3.11.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК

Одобрава се Тучић Јасмину, ЈМБ: 2507986183951–
Зворник-Кула Град бр.117 , једнократна исплата у
износу од 200,00 КМ ,за прво рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се 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 ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-208/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 3.11.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Одобравају се новчана средства Општинској Борачкој
организацији општине Зворник у износу од 3.000,00 КМ
за покривање дијела трошкова обиљежавања значајних
датума.
Члан 2.
Средства у износу од 3.000,00 КМ исплатити са
позиције буџетска резерва.Средства са буџетске
резерве реалоцирати на позицију 415200-грант за
финансирање Општинске Борачке организације
.Средства исплатити на жиро рачун удружења.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-400-1112/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 3.11.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Митровић Милени из Зворника ул.Симе Перића 34 А, са
ЈМБ: 1208982188907, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1052/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 3.11.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Николић Биљани из Челопека, са ЈМБ: 0106984189225,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1119/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 3.11.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мирковић (Вујадин) Стоји из Улица, са ЈМБ:
0508960188938, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-904/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 3.11.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Гранић (Илија) Јовану
из
Каракаја-Жељезничка
станица
,
са
ЈМБ:1509952171511, лицу слабог материјалног стања у
износу од 300,00 КМ на име организовања и плаћања
трошкова сахране за преминулу супругу Гранић
Љиљану.
Члан 2.
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Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- дознаке за сахране незбринутих
лица,потрошачка
јединица
Одјељење
за
привреду,пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-441/14

НАЧЕЛНИК

Датум: 5.11.2014. године

OПШТИНЕ ЗВОРНИК
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организовања и плаћања трошкова сахране за
преминулу Стевановић Анђелку из МЗ Трновица која је
била корисник права код Центра за социјални рад у
Зворнику.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-Дознаке за
сахране незбринутих лица, потрошачка јединица
Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности-01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Бајић (Милана) Миланки из Тршића, са ЈМБ:
1407967188898, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-861/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 5.11.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Јовић Љубици,ЈМБГ
1710951188892, у износу 300,00 КМ на име

Е
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1053/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 5.11.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник'',број:13/13) и Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Вукичевић Сузане, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I
Одобрава се Вукичевић Сузани, ЈМБ: 2208990185104 –
Зворник ул.Вука Караџића бр.12 једнократна новчана
помоћ у износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Средства из тачке 1.овог Закључка обезбједиће се са
позиције 416100-Текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
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ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-211/14
НАЧЕЛНИК
Датум: 5.11.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Здилар (Боре) Мари из Зворника ул.Симе Перића 2-6,
са ЈМБ:1006934177179, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1111/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 6.11.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине
Зворник за 2014. годину ("Службени гласник општине
Зворник",
број:
13/13),
Начелник
општине
доноси
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2014.годину у оквиру потрошачке јединице
01190150-Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности, са позиције:
- 414100-Субвенције
за
запошљавање
незапослених, на позиције:
- 415200-Грант за финансирање НВО и
удружења, у износу 2.000,00 КМ,
- 416100-Награде за Вуковце и успјешне
ученике на такмичењима, у износу 3.000,00
КМ,
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у оквиру потрошачке јединице
01190170-Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја, са позиције:
- 511100-Издаци за пројекте водовода-ФИШ
властита средства, на позиције:
- 412900-Расходи по основу репрезентације, у
износу 500,00 КМ за потрошачку јединицу
01190110-Стручна
служба
Скупштине
општине,
- 412900-Расходи за рад Комисије за повратак и
интеграције, у износу 500,00 КМ за
потрошачку
јединицу
01190110-Стручна
служба Скупштине општине,
- 412900-Расходи за стручне услуге за
Зворничко културно љето и обиљежавање
значајних датума, у износу 1.000,00 КМ за
потрошачку
јединицу
01190120-Кабинет
Начелника општине,
- 412900-Расходи за пропагандни материјал
Општине, у износу 4.000,00 за потрошачку
јединицу
01190120-Кабинет
Начелника
општине,
- 412900-Расходи по основу репрезентације, у
износу 5.000,00 КМ за потрошачку јединицу
01190120-Кабинет Начелника општине
- 412700- Расходи за услуге осигурања,
банкарских услуга и услуга платног промета, у
износу 5.000,00 КМ за потрошачку јединицу
01190240-Служба
за
развој
локалне
самоуправе, заједничке послове и управљање
људским ресурсима,
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), у износу 4.000,00 КМ
за потрошачку јединицу 01190240-Служба за
развој локалне самоуправе, заједничке
послове и управљање људским ресурсима,
- 416100-Једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахране незбринутим лицима, у
износу 40.000,00 КМ за потрошачку јединицу
01190150-Одјељење
за
привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности,
- 412900-Расходи мртвозорства, у износу
10.000,00 КМ,
- 412500-Расходи за текуће одржавање, у
износу 4.000,00 КМ за потрошачку јединицу
01190125-Професионална
ватрогасна
јединица,
- 412600-Расходи за гориво, у износу 10.000,00
КМ за потрошачку јединицу 01190125Професионална ватрогасна јединица,
- 412700-Средства за деминирање, обуку и
ванредне прилике, у износу 30.000,00 КМ за
потрошачку
јединицу
01190260-Служба
цивилне заштите.
Реалокација је потребна да
би се услед ванредних дешавања
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финансирали увећани трошкови на наведеним
позицијама
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-41/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.09.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине
Зворник за 2014. годину ("Службени гласник општине
Зворник", број: 13/13), Начелник Одјељења за
финансије
доноси
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2014.годину у оквиру потрошачке јединице
01190240-Служба за развој локалне самоуправе,
заједничке послове и управљање људским ресурсима,
са позиције:
- 412200-Расходи
по
основу
утрошка
комуналних и комуникационих услуга, на
позицију:
- 412900- Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), у износу 2.000,00 КМ.
Реалокација је потребна да би
финансирали трошкови плаћања радника по основу
Уговора о дјелу.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
Број: 03-40-40/2014
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 24.09.2014. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине
Зворник за 2014. годину ("Службени гласник општине
Зворник",
број:
13/13),
Начелник
општине
доноси
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2014.годину у оквиру потрошачке јединице
01190240-Служба за развој локалне самоуправе,

11. новембар 2014.

заједничке послове и управљање људским ресурсима,
са позиције:
- 412200-Расходи
по
основу
утрошка
комуналних и комуникационих услуга, на
позицију:
- 511300-Издаци
за
набавку
опремеАдминистративна служба, у износу 7.000,00
КМ.
Реалокација је потребна да би се
финансирала набавка фотокопирног апарата (КАНОН
6065Л) за потребе општинске управе Зворник.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-38/2014
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.09.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине
Зворник за 2014. годину ("Службени гласник општине
Зворник", број: 13/13), Начелник Одјељења за
финансије
доноси
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2014.годину у оквиру потрошачке јединице
01190240-Служба за развој локалне самоуправе,
заједничке послове и управљање људским ресурсима,
са позиције:
- 412200-Расходи
по
основу
утрошка
комуналних и комуникационих услуга, на
позицију:
- 412700-Расходи
за
стручне
услуге
(информисања и медије, правне, ревизорске,
компјутерске, административне, вјештачења и
пројектна документација, у износу 7.000,00
КМ.
Реалокација је потребна да
би финансирали трошкови израде акта о процјени
ризика на радном мјесту и у радној средини за општину
Зворник.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
Број: 03-40-39/2014
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 24.09.2014. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
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121/12) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине
Зворник за 2014. годину ("Службени гласник општине
Зворник", број: 13/13), Начелник Одјељења за
финансије
доноси
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2014.годину у оквиру потрошачке јединице
08150063-Технички школски центар, са позиције:
- 412200-Расходи
по
основу
утрошка
комуналних и комуникационих услуга, на
позицију:
- 412500-Расходи за текуће одржавање, у
износу 600,00 КМ, са позиције:
- 516100-Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл., на
позицију:
- 412500- Расходи за текуће одржавање, у
износу 1.000,00 КМ, са позиције:
- 412600- Расходи за гориво, на позицију:
- 412900- Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), у износу 600,00 КМ,
са позиције:
- 412600- Расходи за гориво, на позицију:
- 412600-Путни трошкови, у износу 100,00 КМ,
са позиције:
- 412600- Расходи за гориво, на позицију:
- 412300-Расходи за режијски материјал, у
износу 100,00 КМ, са позиције:
- 412700-Расходи за услуге осигурања,
банкарске услуге и услуге платног промета, на
позицију:
- 412300-Расходи за режијски материјал, у
износу 300,00 КМ, са позиције:
- 412700-Расходи за услуге осигурања,
банкарске услуге и услуге платног промета, на
позицију:
- 412700-Расходи
за
стручне
услуге(информисања и медија, правне,
ревизорске, компјутерске, административне,
вјештачења и пројектна документација), у
износу 100,00 КМ.
Планом буџета на одређеним
буџетским позицијама новчана средства нису
искориштена, док на позицијама гдје се тражи
реалокација средства нису довољна да би се
укалкулисали увећани трошкови. Реалокација новчаних
средстава је потребна да би се до краја године
обезбиједило несметано функционисање буџетског
корисника.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК

11. новембар 2014.

Број: 03-40-43/2014
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 10.10.2014. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број:
121/12) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине
Зворник за 2014. годину ("Службени гласник општине
Зворник", број: 13/13), Начелник Одјељења за
финансије
доноси
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2014.годину у оквиру потрошачке јединице
08150062-Гимназија и ССШ "Петар Кочић", са позиције:
- 412200-Расходи
по
основу
утрошка
комуналних и комуникационих услуга, на
позицију:
- 412900- Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), у износу 1.000,00 КМ,
са позиције:
- 412700-Расходи
за
стручне
услуге(информисања и медија, правне,
ревизорске, компјутерске, административне,
вјештачења и пројектна документација), на
позицију:
- 412900- Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), у износу 1.000,00 КМ,
и са позиције:
- 516100-Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл. на позицију:
- 412900- Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), у износу 500,00 КМ.
Планом буџета на одређеним
буџетским позицијама новчана средства нису
искориштена, док на позицијама гдје се тражи
реалокација средства нису довољна да би се
укалкулисали увећани трошкови. Реалокација новчаних
средстава је потребна да би се до краја године
обезбиједило несметано функционисање буџетског
корисника.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
Број: 03-40-42/2014
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 10.10.2014. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
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81.

25

Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Жарку

82.

25

Закључак о одобравању новчаних средстава Шкаво Ведрану

83.

26

Закључак о одобравању новчаних средстава Чалић Жељку

84.

26

Закључак о одобравању новчаних средстава Лолић Ајши

85.

26

Закључак о одобравању новчаних средстава Стојановић Анђи

86.

26

Закључак о одобравању новчаних средстава Тучић Весни

87.

27

Закључак о одобравању новчаних средстава Видаковић Српку

88.

27

Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Душану

89.

27

Закључак о одобравању новчаних средстава Кокоруш Слободану

90.

27

Закључак о одобравању новчаних средстава Јеркић Милану

91.

28

Закључак о одобравању новчаних средстава Новичић Милани

92.

28

Закључак о одобравању новчаних средстава Николић Ружи

93.

28

Закључак о одобравању новчаних средстава Капетановић Драгиши

94.

28

Закључак о одобравању новчаних средстава Јовичић Жељки

95.

29

Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Мари

96.

29

Закључак о одобравању новчаних средстава ОО СУБНОР Зворник

97.

29

Закључак о накнади трошкова превоза ученицима МЗ Каменица

98.

29

Закључак о одобравању новчаних средстава Тодоровић Милану

99.

30

Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Миодрагу

31

100. Закључак о одобравању новчаних средстава Вашек Алмири
101. Закључак о одобравању новчаних средстава Палангетић Бисерки
102. Закључак о одобравању новчаних средстава Мишковић Данилу
103. Закључак о одобравању новчаних средстава КК „Дрина-Бирач“ Зворник
104. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Петру

30
30
31
32
32
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105. Закључак о одобравању новчаних средстава Тривковић Младену
106. Закључак о одобравању новчаних средстава Милић Синиши
107. Закључак о одобравању новчаних средстава Драшковић Миодрагу
108. Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Милени
109. Закључак о исплати новчаних средстава ОШ''Десанка Максимовић''
110. Закључак о одобравању новчаних средстава Грујић Божици
111. Закључак о одобравању новчаних средстава Јокић Милисаву
112. Закључак о одобравању новчаних средстава Милутиновић Цвијану
113. Закључак о одобравању новчаних средстава Херцеговац Ратку
114. Закључак о одбијању новчаних средстава Сарајлић Зенити
115. Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Миланки
116. Закључак о одобравању новчаних средстава Махмутовић Хати
117. Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Ники
118. Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Томи
119. Закључак о одобравању новчаних средстава Удружењу савеза слијепих Зворник
120. Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Жељку
121. Закључак о одобравању новчаних средстава Аћимовић Снежани
122. Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Младену
123. Закључак о одобравању новчаних средстава Братић Радојки
124. Закључак о одобравању новчаних средстава Арсеновић Јованки
125. Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Радинки
126. Закључак о одобравању новчаних средстава Ложњаковић Добринки
127. Закључак о одобравању новчаних средстава Тривунић Ивани
128. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић Милету
129. Закључак о одобравању новчаних средстава Матић Марини
130. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Зорану
131. Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Душанки
132. Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Младену
133. Закључак о одобравању новчаних средстава Јеремић Радомиру
134. Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Драгани
135. Закључак о одобравању новчаних средстава Ћуповић Драгани
136. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Бранкици
137. Закључак о одобравању новчаних средстава Бошковић Марку
138. Закључак о одобравању новчаних средстава Јокић Слободанки
139. Закључак о одобравању новчаних средстава Алемпић Миломиру
140. Закључак о одобравању новчаних средстава Тучић Јасмину
141. Закључак о одобравању новчаних средстава Матичић Дражену

11. новембар 2014.

32
32
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
42
42
42

51

Број 12

Службени гласник општине Зворник

11. новембар 2014.

142. Закључак о одобравању новчаних средстава Општинској борачкој организацији
143. Закључак о одобравању новчаних средстава Митровић Милени
144. Закључак о одобравању новчаних средстава Николић Биљани
145. Закључак о одобравању новчаних средстава Мирковић Стоји
146. Закључак о одобравању новчаних средстава Гранић Јовану
147. Закључак о одобравању новчаних средстава Бајић Миланки
148. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Љубици
149. Закључак о одобравању новчаних средстава Вукичевић Сузани
150. Закључак о одобравању новчаних средстава Здилар Мари
151. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2014.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за привреду, пољоприреду и друштвене дјелатности
152. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2014.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190240-Служба за развој локалне самоуправе, заједничке послове и
управљање људским ресурсима
153. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2014.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190240-Служба за развој локалне самоуправе, заједничке послове и
управљање људским ресурсима
154. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2014.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190240-Служба за развој локалне самоуправе, заједничке послове и
управљање људским ресурсима
155. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2014.годину у оквиру
потрошачке јединице 08150063-Технички школски центар
156. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2014.годину у оквиру
потрошачке јединице 08150062-Гимназија и ССШ „Петар Кочић“
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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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