СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
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Светог Саве 124, 75400 Зворник

ЗВОРНИК
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www.opstina-zvornik.org

БРОЈ: 3/2015

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи РС („Службани гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 17. Закона о
јавним набавкама БиХ („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута
Општине Зворник - пречишћен текст („Службени
гласник Општине Зворник“, број: 9/14), а у складу са
средствима планираним у Буџету општине Зворник за
2015. годину, Начелник општине, доноси:
ОДЛУКУ
о Плану јавних набавки Општине Зворник за 2015.
годину
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се План јавних набавки
Општине Зворник за 2015. годину (у даљем тексту:
„План набавки“) и исти је саставни дио ове Одлуке.
Планом набавки се утврђује обавеза општинских
одјељења и служби да у провођењу поступака јавних
набавки прописаних Законом о јавним набавкама,
поступају у складу са усвојеним Планом набавки.
Члан 2.
План набавки је сачињен у складу са Буџетом Општине
Зворник за 2015. годину и исказаним потребама
одјељења и служби у оквиру Општинске управе
Зворник и њим се утврђује састав и обим набавки роба,
услуга и радова.
Члан 3.

План набавки садржи слиједеће податке: предмет
набавке (услуге, радови и робе), назив набавке, шифру
ЈРЈН, потрошачку јединицу, врсту поступка, процјењену
максималну вриједност предмета јавне набавке,
планирани почетак и вријеме трајања поступка, податак
да ли се склапа уговор или оквирни споразум и
одјељење за које се врши набавка и контакт особа за
предметну набавку.
Члан 4.
Осим роба, услуга и радова из Члана 2. ове Одлуке,
јавне набавке ће се проводити и у другим случајевима
када се укаже потреба за набавком робе/извршењем
услуга/извођењем радова, а чију набавку у складу са
Законом о јавним набавкама, посебном одлуком одобри
Начелник општине. Сходно донесеној одлуци извршиће
се и измјена или допуна Плана набавки.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Зворник“ и
на
Интернет
страници
Општине
Зворник:
www.opstinazvornik.org.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-1768/14
НАЧЕЛНИК
Датум:11.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44.Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
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број: 03/10,14/12 и 3/13) и члана 4.Одлуке о допунским
правима породица погинулих бораца и војних инвалида
(број:01-022-66 од 23.05.2006.године) , Начелник
општине Зворник, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање
заједничког пројекта
подршка набавке лијекова за породице погинулих
бораца и ратне војне инвалиде
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу од 2.000,00
КМ намјенски за реализацију пројекта''подршка
набавке лијекова за ратне војне инвалиде'' у чијој
реализацији учествују Општина Зворник .Општинска
борачка
организација
Зворник,
Општинска
организација породица заробљених и погинулих
бораца и несталих лица и Удружења ратних војних
инвалида Зворник.
Члан 2.
Средства у износу од 2.000,00 КМ распоређују се
удружењу ратних војних инвалида.
Члан 3.
Удружење има обавезу:
1.да се средства распоређују на основу јасних и
договорених правила и
2.да извјештај о утрошку средстава поднесу Одјељењу
за борачко-инвалидску заштиту у припремљеној форми
са свим неопходним прилозима
Члан 4.
Средства из тачке 1. Ове Одлуке исплатиће се са
позиције 416100—текуће помоћи за инвалиде ,рањене
и ППБ.Средства ће се исплаћивати на жиро рачуне
удружења.
Члан 5.
Након уредно достављеног и одобреног извјештаја
Начелник општине Зворник ће донијети нову Одлуку о
одобравању средстава.
Члан 6.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије и Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Административне службе општине Зворник.
Члан 7.
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-11/15
НАЧЕЛНИК

12. март 2015.

Датум:16.02.2015. године

OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 24. и 26. Закона о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласник Републике Српске“ број:
111/08, 50/10, 12/13, 33/14) и члана 3. Правилника о
усклађивању и регистрацији редова вожње на подручју
општине Зворник, („Службени гласник општине
Зворник“, број: 14/09) 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
о именовању комисије за усклађивање редова
вожње
Члан 1.
У Комисију за усклађивање редова вожње аутобуских
линија на подручју општине Зворник, именује се:
1.
2.
3.
4.
5.

Миле Јовић – предсједник,
Саво Михајловић – члан,
Бојан Стевановић – члан,
Сања Ерић – члан,
Мирослав Ерић – члан.
Члан 2.

Задатак Комисије је да проведе поступак за
усклађивање редова вожње аутобуских линија на
подручју општине Зворник, да рјешава по захтјевима
превозника у поступку усклађивања и регистрације
редова вожње у складу са Законом о превозу у
друмском саобраћају и Правилником о усклађивању и
регистрацији редова вожње на подручју општине
Зворник и доноси одлуке надполовичном већином. О
проведеном поступку усклађивања води се записник,
чија се свака страница овјерава од чланова комисије.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-2/15
НАЧЕЛНИК
Датум:11.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 39/14), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 9/14) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
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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: „Набавкa
информативних услуга путем радија“, број: 02-36020/15, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ненад Станковић, предсједник,
Мирослав Аћимовић, члан,
Данијел Милошевић, члан,
Зоран Ерић, члан,
Хариз Мехидић, члан.
II

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-20/15 од 05.02.2015. године, у складу са
Законом о јавним набавкама, а преговарачки поступак
ће се обавити дана 16.02.2015. године у 12.30 часова у
Малој сали Општинске управе Зворник.
lll
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-20/15
НАЧЕЛНИК
Датум:13.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 39/14), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 9/14) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-022-171/13 од 10.10.2013. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавкa
информативних услуга путем телевизије“, број: 02360-19/15, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ненад Станковић, предсједник,
Мирослав Аћимовић, члан,
Данијел Милошевић, члан,
Зоран Ерић, члан,
Хариз Мехидић, члан.

12. март 2015.
II

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-19/15 од 05.02.2015. године, у складу са
Законом о јавним набавкама, а преговарачки поступци
ће се обавити дана 16.02.2015. године у 12.00 и 12.15
часова у Малој сали Општинске управе Зворник.
lll
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-19/15
НАЧЕЛНИК
Датум:13.02.2015. 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),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
РЈЕШЕЊЕ
о именовању замјеника команданта Општинског
штаба за ванредне ситуације Зворник
I
Бојан Ивановић,замјеник начелник општине Зворник,
именује се за замјеника команданта Општинског штаба
цивилне заштите.
II
Овим рјешењем се ставља ван снаге рјешење број:02111-101/13 од 04.11.2013.године.
III
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Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-9/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.02.2015. 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),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
РЈЕШЕЊЕ
оименовању чланова Општинског штаба за
ванредне ситуације Зворник
I
Срђан Деспић,начелник одјељења за финансије у
Административној служби општине Зворник, именује се
за члана штаба за финансијске послове.
II
Овим рјешењем се ставља ван снаге рјешење број:02111-106/13 од 04.11.2013.године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-10/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 39/14), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст

12. март 2015.

(''Службени гласник општине Зворник'' број: 9/14) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-022-171/13 од 10.10.2013. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
горива за моторна возила општинске управе
Зворник“, број: 02-360-25/15, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Гордан Јовановић, предсједник,
Радивоје Аћимовић, члан,
Сања Ерић, члан,
Рада Милићевић, члан,
Раде Савић, члан.
II

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-25/15 од 18.02.2015. године, у складу са
Законом о јавним набавкама, а отварање понуда ће се
обавити дана 27.02.2015. године у 12.00 часова у Малој
сали Општинске управе Зворник.
lll
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-25/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(„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 , д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за једнократне новчане
помоћи
Члан 1.
У Комисију за обраду захтјева за једнократне новчане
помоћи именују се:
1.
2.
3.

Милан Цвјетиновић
Срђан Деспић
Александар Крсмановић
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12. март 2015.

Овим рјешењем ставља се ван снаге рјешење
Начелника
општине
бр.02-111-58/09
од
22.06.2009.године.

ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-18/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 9/14), Начелник општине Зворник,
доноси

Члан 4.

РЈЕШЕЊЕ

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

I

Члан 2.
Задатак Комисије је обрада пристиглих захтјева
грађана, те давање мишљења о основаности истог
Начелнику општине Зворник.
Члан 3.

ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-8/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 9/14), Начелник општине Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању
грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
“Асфалтирање пута Петковци – Клиса (код раскрснице
Мераја у МЗ Клиса)“.

НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању
грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
“Асфалтирање путева на подручју МЗ Брањево – Лот1
и Асфалтирање путева на подручју МЗ Локањ – Лот2“.
II
Радове из члана I ће изводити „Путеви“ д.о.о. Каракај
бб, Зворник, према условима из понуде број: 02-360-65/15 од 30.01.2015. године, одмах по потписивању
уговора о извођењу радова. Обавезује се вршилац
надзора да након извршења уговорених радова,
достави Извјештај Надзорног органа о реализацији
Уговора о јавној набавци у Службу за јавне набавке,
развој и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

Радове из члана I ће изводити „Зворникпутеви“ а.д.
Каракај бб, Зворник, према условима из понуде број:
02-360-18-2/15 од 09.02.2015. године, одмах по
потписивању уговора о извођењу радова. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених
радова, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.

ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-6/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 9/14), Начелник општине Зворник,
доноси

III

РЈЕШЕЊЕ

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

I

II
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НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању
грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
“Санација клизишта у МЗ Бошковићи“.
II
Радове из члана I ће изводити „Кабал коп“ д.о.о. Доњи
Грбавци бб, Зворник, према условима из понуде број:
02-360-27-2/15 од 05.03.2015. године, одмах по
потписивању уговора о извођењу радова. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених
радова, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-27-2/15
НАЧЕЛНИК
Датум:06.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 9/14), Начелник општине Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању
грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
“Санација клизишта у МЗ Малешић“.

12. март 2015.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-27-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум:06.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 9/14), Начелник општине Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
НЕБОЈША БОШКОВИЋ из Зворника, Шетићи бб, по
занимању
грађевински инжењер, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
“Санација клизишта у МЗ Пилица“.
II
Радове из члана I ће изводити „ВТ-Компред“ д.о.о.
Пилица бб, Зворник, према условима из понуде број:
02-360-27-3/15 од 05.03.2015. године, одмах по
потписивању уговора о извођењу радова. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених
радова, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

Радове из члана I ће изводити „Пантић промет“ д.о.о.
Петковци бб, Зворник, према условима из понуде број:
02-360-27-1/15 од 05.03.2015. године, одмах по
потписивању уговора о извођењу радова. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених
радова, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.

ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-27-3/15
НАЧЕЛНИК
Датум:06.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 9/14), Начелник општине Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ

III

I

II
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ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ из Зворника, по занимању
Професор филозофије и социологије, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету пружања
услуга „Набавка информативних услуга путем радија“.
II
Услуге из члана I ће извршити „Радио станица „Освит“,
Зворник чији је оснивач „Петкомерц“ д.о.о. Дрињача,
према условима из понуде, број: 02-360-20-1/15, од
16.02.2015. године, одмах по потписивању уговора о
вршењу услуга. Обавезује се вршилац надзора да
након извршења уговорених услуга, достави Извјештај
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној
набавци у Службу за јавне набавке, развој и
међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-20/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 9/14), Начелник општине Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ из Зворника, по занимању
Професор филозофије и социологије, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету пружања
услуга „Набавка информативних услуга путем
телевизије“.
II
Услуге из члана I ће извршити РТВ „Подриње“ а.д.
Кнеза Милоша 3, Лозница, према условима из понуде,
број: 02-360-19-1/15, од 13.02.2015. године, одмах по
потписивању уговора о вршењу услуга. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених
услуга, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.

12. март 2015.
III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-19-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 9/14),Начелник општине Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
ГОСПАВА ЈЕРЕМИЋ из Зворника, по занимању
Професор филозофије и социологије, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету пружања
услуга „Набавка информативних услуга путем
телевизије“.
II
Услуге из члана I ће извршити РТВ „БН“ д.о.о. Лазе
Костића 146, Бијељина, према условима из понуде,
број: 02-360-19-2/15, од 16.02.2015. године, одмах по
потписивању уговора о вршењу услуга. Обавезује се
вршилац надзора да након извршења уговорених
услуга, достави Извјештај Надзорног органа
о
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу за јавне
набавке, развој и међународну сарадњу.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-19-2/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 39/14), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 9/14) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
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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 у МЗ Малешић – Лот1, Санација клизишта
у МЗ Бошковићи – Лот2 и Санација клизишта у МЗ
Пилица – Лот3“, број: 02-360-27/15, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник,
Миле Јовић, члан,
Александар Јевтић, члан,
Ружа Остојић, члан,
Миладин Томић, члан.
II

Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-27/15 од 02.03.2015. године, у складу са
Законом о јавним набавкама, а отварање понуда ће се
обавити дана 04.03.2015. године у 12.00 часова у Малој
сали Општинске управе Зворник.
lll
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-27/15
НАЧЕЛНИК
Датум:04.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Вукић Стево, ЈМБГ
2804983773655 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
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

12. март 2015.

Број: 02-430-1301/14
Датум:18.12.2014. 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), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Стојић Нади из МЗ
Јардана, ЈМБГ 0103973188937 у износу 300,00 КМ на
име плаћања трошкова сахране за преминулу мајку
Стојкић Косану која је живјела сама и била врло слабог
материјалног стања.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-једнократне
помоћи појединцима и трошкови за сахране
незбринутих лица,потрошачка јединица Одјељење за
привреду,пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-430-1233/14
НАЧЕЛНИК
Датум:08.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобравају се новчана средства Ђорђић Стани ЈМБ
1511961196254 из Шепка за покривање трошкова
лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка ,обезбједиће се са
буџетске
позиције
416100-једнократне
помоћи
појединцима одјељење за привреду 01190150.
Новчана средства исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-248/15
НАЧЕЛНИК
Датум:15.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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Број 3

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства ЈУ Основна школа
''Вук Караџић'' у износу 500,00 КМ намјенски за
покривање дијела трошкова организације школске
славе.
Члан 2.
Средства ће се обезбједити из буџетске резерве, а
реалоцираће се на позицију 415200-Грант за
финансирање НВО и удружења, потрошачка јединицаОдјељење за привреду,пољопривреду и друштвене
дјелатности.
Новчана средства исплатити на жиро рачун
Синдикалне
организације
школе
број:562-00900000364-29.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-17/15
НАЧЕЛНИК
Датум:26.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-1/14, а на захтјев Газибеговић Аммара,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Газибеговић Аммару
ЈМБ:
0409982180029,Зворник –Кула Град ,једнократна
исплата у износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

12. март 2015.

Број: 08-414-28/15
Датум:29.01.2015. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Мехмедовић Мини,
ЈМБГ 0510969188897 у износу 300,00 КМ на име
организовања и плаћања трошкова сахране за
преминулу мајку Хрњић Хурију из МЗ Каменица која је
била слабог материјалног стања и корисник права код
Центра за социјални рад у Зворнику.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-једнократне
помоћи појединцима и трошкови за сахране
незбринутих лица, потрошачка јединица Одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-430-47/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Ерић (Драгољубу)
Раду из Челопека, ЈМБГ1104965183896 за покривање
трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције –Једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица, еконосмки код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-75/15
НАЧЕЛНИК
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Датум:03.02.2015. године

12. март 2015.

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.

OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

Одобравају се новчана средства Јовановић Босиљки,
ЈМБГ 1803953187514 у износу 300,00 КМ , на име
организовања и плаћања трошкова сахране за
преминулу мајку Влачић Радојку из МЗ Снагово која је
била слабог материјалног стања и корисник права код
Центра за социјални рад у Зворнику.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-једнократне
помоћи појединцима и трошкови за сахране
незбринутих лица, потрошачка јединица Одјељење за
привреду,пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-430-64/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Члан 1.

Одобравају се новчана средства Филиповић Зори,
ЈМБГ 0808974195043 у износу 300,00 КМ , на име
организовања и плаћања трошкова сахране за
преминулу мајку Трбић Персу из МЗ Брањево која је
била слабог материјалног стања и корисник права код
Центра за социјални рад у Зворнику.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-једнократне
помоћи појединцима и трошкови за сахране
незбринутих лица, потрошачка јединица Одјељење за
привреду,пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-95/15
НАЧЕЛНИК

Датум:03.02.2015. године

Одобравају се новчана средства Сандић Горану, ЈМБГ
0110983180868 У ИЗНОСУ 300,00 КМ на име
организовања и плаћања трошкова сахране за
преминулу Ђукановић Борку из МЗ Локањ која је била
слабог материјалног стања и корисник права код
Центра за социјални рад у Зворнику.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-Једнократне
помоћи појединцима и трошкови за сахране
незбринутих лица, потрошачка јединица Одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-430-1231/14
НАЧЕЛНИК
Датум:03.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Ђукановић Драгиши
ЈМБГ 0102974183932 из Локања,
за покривање
трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-једнократне помоћи појединцима –
одјељење за привреду 01190150. Новчана средства
исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-120/15
НАЧЕЛНИК
Датум:04.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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12. март 2015.

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

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

Члан 1.

Члан 1.

Одобравају се новчана средства Стјепановић Гордани,
у износу 300,00 КМ на име организовања и плаћања
трошкова сахране за преминулу мајку Стјепановић
Досту која је била слабог материјалног стања и
корисник права код Центра за социјални рад у
Зворнику.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-једнократне
помоћи појединцима и трошкови за сахране
незбринутих лица,потрошачка јединица Одјељење за
привреду,пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-430-122/15
НАЧЕЛНИК
Датум:05.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобравају се новчана средства Матић (Спасоје)
Лазару из Цера, са ЈМБ:0612945184227,за покривање
трошкова лијечења, у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције -једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-117/15
НАЧЕЛНИК
Датум:06.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобравају се новчана средства Мирјана Стојановић
ЈМБГ 0506975185894 из Брањева, за покривање
трошкова основних животних потреба у износу од
200,00 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
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-138/15
НАЧЕЛНИК
Датум:05.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Одобравају се новчана средства Павловић Миодрагу,
ЈМБ:1803957183912 из Зворника,за покривање
трошкова основних животних потреба у износу од
150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције 416100-једнократне помоћи
појединцима –одјељење за привреду 01190150.
Новчана средства ће се исплатити на благајни
општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-145/15
НАЧЕЛНИК
Датум:09.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник -
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Број 3

пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:14/15), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Тодоровић Марије, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Тодоровић
Марији
ЈМБ:
2504983188899,Зворник
–Ораовац-Гуштери
једнократна исплата у износу од 200,00 КМ за друго
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-25/15
НАЧЕЛНИК
Датум:10.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Марић (Бранко) Предрагу из Зворника ул.Браће
Југовића ''Б-8'' 11/51, са ЈМБ:1209977182220, 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».
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-180/15
НАЧЕЛНИК

12. март 2015.

Датум10.02.2015. године

OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Удружењу грађана ''Его'' Зворник, исплата
1.000,00 КМ,намјенски за финансирање текућих
активности у 2015.години.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-Грант за финансирање НВО и
удружења,економски код 415200.
Средства ће се уплатити на жиро-рачун Удружења.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-31/15
НАЧЕЛНИК
Датум:11.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Удружењу родитеља са четворо и више
дјеце ''Наши анђели'', исплата 500,00 КМ, намјенски за
финансирање текућих активности у 2015.години.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције 415200-Грант за удружење родитеља
са четворо дјеце ''Наши анђели''.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-23/15
НАЧЕЛНИК
Датум:11.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати средстава
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Број 3
Члан 1.

Одобрава се исплата новчаних
средства
за
НВО''Синдикат пензионера општине Зворник'', у износу
200,00 КМ, на име финансирања рада у 2015.години.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка ,обезбједиће се са
позиције 415200-Грант за финансирање НВО и
удружења.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије .
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-123/15
НАЧЕЛНИК
Датум:11.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Савић (Владимир) Славици из Зворника,
са ЈМБ:1204983188891,исплата једнократне новчана
помоћ у износу од 150,00 КМ на име помоћи због тешке
материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције 416100-једнократне помоћи
појединцима и трошкови за сахрану незбринутих лица.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-163/15
НАЧЕЛНИК
Датум:11.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:14/15), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:

12. март 2015.

02-022-2/15, а на захтјев Максимовић Весне, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Максимовић
Весни
ЈМБ:
1704987185008,Зворник –Ул.Симе Перића бб исплата
у износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-26/15
НАЧЕЛНИК
Датум:11.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Коси Мирић ЈМБГ
2010944179138 из Зворника, Браће Стефановића 4/16
за покривање трошкова лијечења у износу од 150,00
КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 415100-једнократне помоћи појединцима –
одјељење за привреду 01190150. Новчана средства
исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-143/15
НАЧЕЛНИК
Датум:11.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
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Број 3

Одобравају се новчана Текић Славиши, ЈМБГ
1307964183912 из Трновице за покривање трошкова
лијечења супруге у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-једнократне помоћи појединцимаодјељење за привреду 01190150. Новчана средства
исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-108/15
НАЧЕЛНИК
Датум:11.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:14/15), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Пуљић Ирене, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Пуљић
Ирени
ЈМБ:
0112995176508,Зворник –Улице бб исплата у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-27/15
НАЧЕЛНИК
Датум:12.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

12. март 2015.

Шаин (Томислав) Љиљани из Улица бб,
са
ЈМБГ:1905987188908, 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».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1254/14
НАЧЕЛНИК
Датум:13.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Скочо Дејану из Зворника-Б-блокови,
са
ЈМБГ:0506996173403, 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».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-161/15
НАЧЕЛНИК
Датум:13.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
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Одобравају се новчана средства ЈУ ''Дом омладине
Зворник'', намјенски за финансирање текућих
активности у 2015.години, у висини 10.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 414100-Субвенција за ЈУ Дом
омладине.
Новчана средства из тачке 1. Овог закључка уплатити
на жиро-рачун ЈУ ''Дом омладине Зворник''.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-23/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Ивановић Бојани из Челопека бб,
са
ЈМБ:2904987188891, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-160/15
НАЧЕЛНИК
Датум:13.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Стојановић Младену из Зворника ул.Симе Перића
бр.173, са ЈМБ:2903976190022, одобрава се исплата
у износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова основних животних
потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-28/15
НАЧЕЛНИК
Датум:13.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Томанић
Цвијану
из
Зворника,
са
ЈМБ:10049866183917, 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».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-159/15
НАЧЕЛНИК
Датум:13.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
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Петрић (Ђорђе) Недељку из Зворника,
са
ЈМБ:1904953170000, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-132/15
НАЧЕЛНИК
Датум:13.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

12. март 2015.

Средства ће се уплатити на жиро –рачун Туристичке
организације.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-26/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобравају се новчана средства Сузани Симић ЈМБГ
1811982118249 из Зворника, за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-једнократне помоћи појединцима –
одјељење за привреду 01190150. Новчана средства
исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-174/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Томић (Лазар) Иванки из Трновице,
са
ЈМБГ:3006956188899, одобрава се исплата у износу
од 250,00 КМ на име једнократне новчане помоћи трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-166/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобрава се Туристичкој организацији општине
Зворник, исплата 10.000,00 КМ,намјенски за
финансирање текућих активности у 2015. години.
Члан 2.
Средства из тачке 1.овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције,Субвенција за рад Туристичке
организације,економски код 414100.

Хоџић (Мехмед) Мексиди из Зворника,
са
ЈМБГ:2511964789314, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
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помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-41/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лозановић (Перо) Маријана из Зворника,
са
ЈМБГ:2909981188905, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1156/14
НАЧЕЛНИК
Датум:16.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2015.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:15/14), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Сачевић Радић Рајне,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I

12. март 2015.

Одобрава
се
Радић
Рајни
ЈМБ:
0810977188980,Зворник –Ул.Нова бр.9 исплата у
износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-29/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Живановић (Богдан) Живораду из Новог
Села,ЈМБ-2506962183938,једнократна новчана помоћ
на име тешке материјалне ситуације, у износу од 150,00
КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције.једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-136/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2015.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:15/14), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Сачевић Хусејна, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
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Број 3
I

Одобрава
се
Сачевић
Хусејну
ЈМБ:
2608972184220,Зворник –Д.Снагово –Султановићи
бр.74 исплата у износу од 500,00 КМ запрво рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-30/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Вашек Алмири,
ЈМБ:2904973127148 из Зворника,за покривање
трошкова основних животних потреба у износу од
100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције 416100-једнократне помоћи
појединцима –одјељење за привреду 01190150.
Новчана средства ће се исплатити на благајни
општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-184/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
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помоћ на име тешке материјалне ситуације у износу од
150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица, економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-563/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2015.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:15/14), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Достанић Саше, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Достанић
Саши
ЈМБ:
2501015130020,Зворник –Ул.6,бр.8 исплата у износу од
200,00 КМ запрво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-31/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобрава се Пожарчевић (Милан) Радовану из
Челопека,ЈМБ 1512963184225, једнократна новчана
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Број 3

Одобравају се новчана средства ЈУ ''Дом омладине
Зворник'',намјенски
за
финансирање
текућих
активности у 2015.години, у износу 5.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 414100-Субвенције за ЈУ Дом
омладине.
Новчана средства из тачке 1. Овог Закључка уплатити
на жиро-рачун ЈУ ''Дом омладине Зворник''.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-28/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Стојановић (Бошко) Вујадину, ППБ из Каракаја бб, са
ЈМБ:0112978183932,одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења мајке Стојановић Анђе.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске
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».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-91/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
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Максимовић
Миланки
из
Улица,
са
ЈМБГ: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
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-2/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мићић (Душан) Милану из Локања,
са
ЈМБГ:1211959183915, 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».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-923/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства ЈУ ''Дом омладине
Зворник''намјенски за финансирање текућих активности
у 2015. години у износу 5.000,00 КМ.
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Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 414100-Субвенције за ЈУ Дом
омладине.
Новчана средства из тачке 1. Овог закључка уплатити
на жиро рачун ЈУ ''Дом омладине Зворник''.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-33/15
НАЧЕЛНИК
Датум:04.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ђурић Душици из Зворника ул.Радничка ''С-18'', са
ЈМБГ:0307977188901, 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».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-151/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић (Неђо) Бориславу из Горњег Локања, са
ЈМБГ:1011988773625, одобрава се исплата у износу
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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».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-979/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић (Цвјетко) Ђорђији из Горњег Локања, са
ЈМБГ:0111988183934, 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».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-925/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
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Благојевић (Рајо) Момиру из Доњег Локања, са
ЈМБГ:2609961183938, 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».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-980/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Поповић (Ристо) Живки из Зворника,
са
ЈМБГ:2102931188903, одобрава се исплата у износу
од 100,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1277/14
НАЧЕЛНИК
Датум:20.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:13/13), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:

12. март 2015.

02-022-1/14, а на
захтјев
Марковић Јадранке,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Марковић
Јадранки
ЈМБ:
0701987185072,Зворник
–Трг
Краља
Петра
Карађорђевића бр 12 исплата у износу од 200,00 КМ за
прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-18/15
НАЧЕЛНИК
Датум:28.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати средстава
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава Првом
зворничком пјевачком друштву ''Изворник'' Зворник, на
име покривања дијела трошкова организације
концерта, у висини 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка дозначиће се
Првом зворничком пјевачком друштву ''Изворник''
Зворник, на жиро –рачун број:5520201529454731 код
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Бања Лука филијала Зворник.
Средства ће се исплатити са буџетске позиције
:415200-Грант за финансирање НВО и удружења.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-414-53/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

Члан 1.

Члан 1.

Одобравају се новчана средства Милошевић (Вид)
Ратку из Јасенице,ЈМБ-2804953183918,за покривање
трошкова лијечења (дијализа) , у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције.једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-135/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобрава се Обреновић Татјани ,ППБ из Зворника, са
ЈМБ:2602969385004,једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ на име лијечења кћерке Кристине.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 416100-средства за инвалиде и
породице погинулих бораца.
Средства исплатити именованој на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-98/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Пелемиш (Јелисије) Богољуб из Зворника,
са
ЈМБГ:2804968182411, одобрава се исплата у износу
од 60,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-141/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси

Томић Станиславу из Зворника ,ул.09.април С-7,3/А,
одобрава се исплата у износу од 400,00 КМ на име
дијела финансирања за штампања књиге.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200- Грант за финансирање културних
манифестација.Средства уплатити именованом на
жиро рачун број:532-100-80232872-54,НЛБ Развојна
банка.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-31/14
НАЧЕЛНИК
Датум:23.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
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буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

од

Хасановић (Алија) Сулејману из Горњих Шетића, ЈМБГ
0205965183923, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи-тешка
материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1.овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-11/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Перић (Вељко) Јоки из Зворника ул.Браће Југовића ''Б19'' 4/10, са ЈМБГ:1412980778649, 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».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-97/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси

12. март 2015.
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобрава се Николић Недељку из Бошковића , ЈМБГ
1903950183903,једнократна новчана помоћ на име
трошкова смјестаја у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства тачке 1. Овог закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-56/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Игњатовић (Миле) Драгани из Дрињаче, ЈМБГ
0805987188918,одобрава се исплата у износу од 150,00
КМ на име једнократне новчане помоћи-трошкови
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-196/14
НАЧЕЛНИК
Датум:23.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
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Панић (Крсто) Драгану из Улица бр.10,
са
ЈМБГ:0202976171138, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-192/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2015.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:14/15), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Максимовић Милане,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Максимовић Милани
ЈМБ:
2409979188954,Зворник –Тршић једнократна новчана
помоћ у износу од 150,00 КМ за социјално угрожену
породицу ,школовање дјеце.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-34/15
НАЧЕЛНИК
Датум:24.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

12. март 2015.
Члан 1.

Милић (Мирослав) Александри,ППБ из Зворника
ул.Светог Саве З-13,са ,ЈМБ-1702995715129,одобрава
се исплата у износу од 200,00 КМ, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба.
Члан 2.
Средства из тачке 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».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-186/15
НАЧЕЛНИК
Датум:24.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2015.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:15/14), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Марковић Ирене, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Марковић
Ирени
ЈМБ:
3011983188896,Зворник –Зелиње исплата у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-33/15
НАЧЕЛНИК
Датум:24.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
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условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Векић Бојану из Зворника ,Златне воде бб, одобрава се
исплата
у износу од 400,00 КМ на име дијела
финансирања за штампања књиге.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200-Грант за финансирање културних
манифестација. Средства исплатити именованом на
благајни Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-186/15
НАЧЕЛНИК
Датум:24.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Хајдуковић (Драго) Милу из Китовница ,
ЈМБГ 2710959183915,једнократна новчана помоћ у
износу од 150,00 КМ на име помоћи због тешке
материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства тачке 1. Овог закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи и појединцима и
трошкови за сахрану незбринути лица.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-1296/14
НАЧЕЛНИК
Датум:26.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и Програма коришћења буџетских
средстава за унапређење пољопривредне производње
у општини Зворник за 2015.годину, Начелник општине
доноси

12. март 2015.
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобрава се Цвијетиновић Вељку из Доње БаљковицеПетковци са ЈМБ:2607954183903, једнократна новчана
помоћ на име учешћа у санацији штете проузроковане
угинућем стоке,у износу од 500,00 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
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-68/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тодоровић (Боро) Славици из Зворника ул.Карађорђева
7 (стара Арена) са ЈМБ:1204992188896, одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова основних
животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-200/15
НАЧЕЛНИК
Датум:26.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
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буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

од

Спасић Софији из Каракаја, са ЈМБ:0605956176777,
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».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-79/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тодоровић
(Боро)
Слађани
из
Зворника
ул.Карађорђева
7
(стара
Арена),
са
ЈМБ:1502991175007, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова основних животних потреба.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-201/15
НАЧЕЛНИК
Датум:26.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник -

12. март 2015.

пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2015.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:14/15), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Лукић Младена, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Лукић
Младену
ЈМБ:
2405979773614,Зворник –Пилица бб једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-35/15
НАЧЕЛНИК
Датум:26.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Савић Мићи, ЈМБГ
2509970183938 из МЗ Роћевић у износу 1.500,00 КМ ,
на име санирања штете породичне куће проузроковане
клизиштем.
Члан 2.
Средства из члана 1. Обезбједиће се са позиције
412500-Расходи за хитне интервенције-клизишта.
Средства уплатити на текући рачун именованог
број:5513101126587411, број трансакционог рачуна
банке 551-000-99999999-32.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-222/15
НАЧЕЛНИК
Датум:26.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник -
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пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2015.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:15/14), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Лукић Олгице, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Лукић
Олгици
ЈМБ:
0809985188916,Зворник –Брањево XV-8 исплата у
износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-36/15
НАЧЕЛНИК
Датум:27.02.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Ивани Лакић,
ЈМБ:3108982185048 из Зворника,за покривање
трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције 416100-једнократне помоћи
појединцима –одјељење за привреду 01190150.
Новчана средства ће се исплатити на благајни
општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-243/15
НАЧЕЛНИК
Датум:02.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси

12. март 2015.
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобравају се новчана средства Слађана Милошевић,
ЈМБ:2603982188907 из Зворника ,за покривање
трошкова лијечења у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције 416100-једнократне помоћи
појединцима –одјељење за привреду 01190150.
Новчана средства ће се исплатити на благајни
општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-250/15
НАЧЕЛНИК
Датум:02.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Ранко Окиљ,
ЈМБ:2903960192203 из Брањева ,за покривање
трошкова основних животних потреба у износу од
100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције 416100-једнократне помоћи
појединцима –одјељење за привреду 01190150.
Новчана средства ће се исплатити на благајни
општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-258/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
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Илић Петри из Јасенице ЈМБ 1909952188900 ,одобрава
се исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи –трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције 416100-расходи за једнократне
новчане помоћи.
Средства
исплатити именованом на благајни
Општинске управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-240/15
НАЧЕЛНИК
Датум:02.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:14/15), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Мићић Марка , Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Мићић
Марку
ЈМБ:
0104984183909,Зворник
–Јасеница
једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-37/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

12. март 2015.

Одобравају се новчана средства ЈУ ''Дом омладине
Зворник''намјенски за финансирање текућих активности
у 2015. години у износу 5.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 414100-Субвенције за ЈУ Дом
омладине.
Новчана средства из тачке 1. Овог закључка уплатити
на жиро рачун ЈУ ''Дом омладине Зворник''.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-33/15
НАЧЕЛНИК
Датум:04.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Јовановић (Никола) Дана из Челопека,ЈМБГ
1001953188929, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћитрошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 416100-расходи за једнократне
новчане помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-259/14
НАЧЕЛНИК
Датум:04.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Жељку Бошковић,
ЈМБГ 0108987183891 из Зворника за покривање
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трошкова лијечења болесне мајке у износу од 300,00
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
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-252/15
НАЧЕЛНИК
Датум:04.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:14/15), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Јокановић Велимира ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Јокановић
Велимиру
ЈМБ:
21039553183898,Зворник
–Ул.Б.Југовића
Б-17
једнократна исплата у износу од 200,00 КМ за прво
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-39/15
НАЧЕЛНИК
Датум:09.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

12. март 2015.

Одобравају се новчана средства Костић (Српско)
Милени из Шетића, ЈМБ 0503977188891 ,за покривање
трошкова лијечењау износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције -једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица, економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-239/15
НАЧЕЛНИК
Датум:09.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:14/15), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Бошњаковић Амеле ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одбија
се
Бошњаковић
Амела
ЈМБ:
0704996185025,Зворник –Кучић Кула , за једнократну
новчану помоћ у износу од 200,00 КМ за прво рођено
дијете. У документацији недостаје пребивалиште на
подручју општине Зворник за оца дјетета. Тако да не
ипуњавате услове за додјелу средстава из Фонда за
треће четврто рођено дијете за 2015. годину.
II
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-40/14
НАЧЕЛНИК
Датум:09.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Чикарић Зејни из Каменице, ЈМБ
0204947188946,супрузи Чикарић Авдулаха, једнократна
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новчана помоћ на име трошкова смјештаја за мјесеце
март и април 2015. године, у износу од 200,00 КМ.
Кућа именованог је оштећена од клизишта у мају 2014.
године.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције -једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица, економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-278/15
НАЧЕЛНИК
Датум:09.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Савић (Цвјетко) Стеви из Бошковића, ЈМБ
1504952183917,једнократна новчана помоћ на име
трошкова смјештаја за мјесеце март и април
2015.године у износу од 200,00 КМ. Кућа именованог је
оштећена од клизишта у мају 2014.године.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције -једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица, економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-274/15
НАЧЕЛНИК
Датум:09.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

12. март 2015.

Маркотић Живани из Зворника,ул.Карађорђева бр.4,2/2
''Арена'' са ЈМБ:1803955188895, одобрава се исплата
у износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи -трошкови лијечења сина Маркотић Жељка.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити именованом на благајни
Општинске управе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-220/15
НАЧЕЛНИК
Датум:10.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Драгичевић (Слободан) Жарки из Зворника, ул.Браће
Југовића ''Б-6'', са ЈМБГ:2508985180009, 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».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-162/15
НАЧЕЛНИК
Датум:10.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:14/15), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
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02-022-2/15, а на захтјев Павловић Дарка , Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се
Павловић
Дарку
ЈМБ:
1608985773639,Зворник –Д.Пилица бр.149 једнократна
исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-42/15
НАЧЕЛНИК
Датум:10.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2014.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:14/15), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Илић Биљане , Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I

12. март 2015.

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Административна служба општине Зворник, Одјељење
за стамбено-комуналне послове, о б ј а в љ у ј е
О Г Л А С
Општинска управа Зворник-Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја на основу
свог рјешења број:05-3731/15 од 2302.2015.године,
извршило је у регистру Заједница етажних власника
стамбених зграда у регистарском листу број 135 упис
промјене лица овлашћеног за заступање Заједнице
етажних власника зграде ''Oбала'' која се налази у
Улици Светог Саве у Зворнику, на тај начин што ће
досадашњем предсједнику Скупштине Марковић
Далибору престати право представљања а
предсједнику
Управног
одбора
Атељевић
Предрагу,престати право заступања заједнице .
У будућем раду,Заједницу етажних власника зграде
''Обала'' Зворник, ће представљати предсједник
Скупштине Зарић Жељко а заступати предсједник
Управног одбора Марковић Далибор.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
Број: 05-373-1/15
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум:23.02.2015. године
Бранко Јашић,с.р.

Одобрава
се
Илић
Биљани
ЈМБ:
0401992778649,Зворник –Светог Саве бр.50 исплата у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-41/15
НАЧЕЛНИК
Датум:10.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Одлука о плану јавних набавки
Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничког пројекта
Рјешење о именовању комисије за усклађивањередова вожње
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку набавка информативних услуга путем радија
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку Набавка информативних услуга путем телевизије
Рјешење о именовању замјеника команданта Општинског штаба за ванредне ситуације
Рјешење о именовању чланова Опш. Штаба за ванредне ситуације
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку Набавка горива за моторна возила
Рјешење о именовању комисије за једнократне помоћи
Рјешење о именовању Небојше Бошковића за вршиоца надзора
Рјешење о именовању Небојше Бошковића за вршиоца надзора
Рјешење о именовању Небојше Бошковића за вршиоца надзора
Рјешење о именовању Небојше Бошковића за вршиоца надзора
Рјешење о именовању Небојше Бошковића за вршиоца надзора
Рјешење о именовању Госпаве Јеремић за вршиоца сталног стручног надзора у предмету Набавка
информативних услуга путем телевизије
Рјешење о именовању Госпаве Јеремић за вршиоца сталног стручног надзора у предмету Набавка
информативних услуга путем телевизије
Рјешење о именовању Госпаве Јеремић за вршиоца сталног стручног надзора у предмету Набавка
информативних услуга путем телевизије
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку Санација клизишта у МЗ Малешић
Закључак о одобравању новчаних средстава Вукић Стеви
Закључак о одобравању новчаних средстава Стојић Нади
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђорђић Стани
Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ ОШ Вук Караџић
Закључак о одобравању новчаних средстава Газибеговић Аммару
Закључак о одобравању новчаних средстава Мехмедовић Амини
Закључак о одобравању новчаних средстава Ерић Раду
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовановић Босиљки
Закључак о одобравању новчаних средстава Филиповић Зори
Закључак о одобравању новчаних средстава Сандић Горану
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђукановић Драгиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Стјепановић Гордани
Закључак о одобравању новчаних средстава Стојановић Мирјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Матић Лазару
Закључак о одобравању новчаних средстава Павловић Миодрагу
Закључак о одобравању новчаних средстава Тодоровић Марији
Закључак о одобравању новчаних средстава Марић Предрагу
Закључак о одобравању новчаних средстава Удружење грађана Его
Закључак о одобравању новчаних средстава Удружење родитеља Наши Анђели
Закључак о одобравању новчаних средстава Синдикат пензионера Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Славици
Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Весни
Закључак о одобравању новчаних средстава Коси Мирић
Закључак о одобравању новчаних средстава Текић Славиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Пуљић Ирени
Закључак о одобравању новчаних средстава Шаин Љиљани
Закључак о одобравању новчаних средстава Скочо Дејану
Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ Дом омладине
Закључак о одобравању новчаних средстава Стојановић Младену
Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Бојани
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49. Закључак о одобравању новчаних средстава Томанић Цвијану
50. Закључак о одобравању новчаних средстава Петрић Недељку
51. Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Сузани
52. Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији
53. Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Иванки
54. Закључак о одобравању новчаних средстава Хоџић Мексиди
55. Закључак о одобравању новчаних средстава Лозановић Маријана
56. Закључак о одобравању новчаних средставаРадић Рајни
57. Закључак о одобравању новчаних средстава Живановић Живораду
58. Закључак о одобравању новчаних средстава Сачевић Хусејну
59. Закључак о одобравању новчаних средстава Вашек Алмири
60. Закључак о одобравању новчаних средстава Пожаечевић Радовану
61. Закључак о одобравању новчаних средстава Достанић Саши
62. Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ Дом омладине
63. Закључак о одобравању новчаних средстава Стојановић Вујадину
64. Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Миланки
65. Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић Милану
66. Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ Дом омладине
67. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић Душици
68. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Бориславу
69. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Ђорђији
70. Закључак о одобравању новчаних средстава Благојевић Момиру
71. Закључак о одобравању новчаних средстава Поповић Живки
72. Закључак о одобравању новчаних средстава Араповић Бранки
73. Закључак о одобравању новчаних средстава Пјевачком друштву Изворник
74. Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Ратку
75. Закључак о одобравању новчаних средстава Пелемиш Богољубу
76. Закључак о одобравању новчаних средстава Обреновић Татјани
77. Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Станиславу
78. Закључак о одобравању новчаних средстава Хасановић Сулејману
79. Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Јокић
80. Закључак о одобравању новчаних средстава Николић Недељку
81. Закључак о одобравању новчаних средстава Игњатовић Драгани
82. Закључак о одобравању новчаних средстава Панић Драгану
83. Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Милани
84. Закључак о одобравању новчаних средстава Милић Александри
85. Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Ирени
86. Закључак о одобравању новчаних средстава Векић Бојану
87. Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Милу
88. Закључак о одобравању новчаних средстава Цвјетиновић Вељку
89. Закључак о одобравању новчаних средстава Тодоровић Славици
90. Закључак о одобравању новчаних средстава Спасић Софији
91. Закључак о одобравању новчаних средстава Тодоровић Слађани
92. Закључак о одобравању новчаних средстава Лукић Младену
93. Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Мићи
94. Закључак о одобравању новчаних средстава Лукић Олгици
95. Закључак о одобравању новчаних средстава Лакић Ивани
96. Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Слађани
97. Закључак о одобравању новчаних средстава Ранко Окиљ
98. Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Петри
99. Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић Марку
100. Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ Дом омладине
101. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовановић Дани
102. Закључак о одобравању новчаних средстава Жељку Бошковић
103. Закључак о одобравању новчаних средстава Јокановић Велимиру
104. Закључак о одобравању новчаних средстава Костић Милени
105. Закључак о одобравању новчаних средстава Бошњаковић Амели
106. Закључак о одобравању новчаних средстава Чикарић Зејни
107. Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Стеви

12. март 2015.
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108. Закључак о одобравању новчаних средстава Маркотић Живани
109. Закључак о одобравању новчаних средстава Драгичевић Жарки
110. Закључак о одобравању новчаних средстава Павловић Дарку
111. Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Биљани
112. Оглас о извршеном упису промјене лица овлашћеног за заступање ЗЕВ С-12

12. март 2015.
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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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