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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 9. став (1)
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник Босне и Херцеговине“,
број: 103/14) и члана 38. и 44. Статута Општине
Зворник - пречишћен текст („Службени гласник
Општине Зворник“, број: 9/14), Начелник општине,
доноси:
ПРАВИЛНИК
о начину формирања, гласања и одлучивања
комисије за јавне набавке
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују питања везана за
успостављање и рад комисије за јавне набавке (у
даљем тексту: комисија) приликом спровођења
поступака јавних набавки за потребе Општинске управе
Зворник.
НАЧИН ИМЕНОВАЊА КОМИСИЈЕ
Члан 2.
Начелник општине ће у складу са овим правилником
донијети посебну одлуку о именовању кандидата за
чланове комисије из реда запослених, водећи рачуна
да већина кандидата познаје прописе о јавним
набавкама, да у раду комисије учествују стручна лица
правне, економске и техничке струке, те о равномјерној
заступљености полова.
Између чланова именованих одлуком из ставa 1. овог
члана, Начелник општине ће за сваку набавку

посебним рјешењем именовати комисију од најмање
три члана, односно у случају набавке чија процијењена
вриједност представља вриједносни разред из члана
14. став (2) и (3) Закона о јавним набавкама БиХ,
именовати комисију од пет чланова и то водећи рачуна
да:
број чланова комисије буде непаран,
најмање један члан комисије посједује
посебну стручност у области предмета јавне
набавке,
• равноправност полова буде испоштована
Истим рјешењем се именују и замјенски чланови
комисије, за чије именовање важе исти услови из
претходног става, a који се ангажују у случају изостанка
са сједнице комисије једног или више именованих
чланова комисије за предметну набавку.
•
•

Начелник општине именује и секретара комисије без
права гласа, који врши административне послове за
комисију, припрема записник са састанка комисије и
извјештај о раду комисије, води документацију и врши
друге послове које захтјева предсједавајући комисије.
Уколико предмет набавке захтијева специфично
техничко или специјализовано знање које није доступно
унутар уговорног органа, уговорни орган може на своју
или на иницијативу комисије позвати стручњаке из
предметне области. Стручњаци ангажовани на овај
начин немају право гласа.
Уговорни орган између чланова комисије именује
предсједавајућег комисије, који координира рад
комисије и одређује конкретна задужења у погледу
административних и техничких послова за рад
комисије.
Члан 3.
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Рјешењем о именовању комисије утврђују се послови
које комисија треба обавити, а најмање следеће:
преузимање и јавно отварање понуда,
прегледање, оцјену и упоређивање понуда,
коресподенцију са понуђачима,
сачињавање записника о прегледу и оцјени
понуда,
• сачињавање извјештаја о поступку јавне
набавке,
• давање препоруке уговорном органу за
доношење одлуке о избору или одлуке о
поништењу поступка набавке,
• пружање сваке врсте помоћи службенику за
јавне набавке за потребе припреме одговора
по правним лијековима.
ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
•
•
•
•

Члан 4.
У комисију на могу бити именоване одговорне особе
које на било који начин доносе одлуке везане за
поступак набавке или исте одобравају.
Приликом именовања комисије мора се водити рачуна
да се у комисију не именују лица која могу бити у
директном или индиректном сукобу интереса који је у
вези са конкретним поступком јавне набавке. Обавеза
је сваког члана комисије да током цијелог поступка
набавке пријави постојање могућег сукоба интереса
уговорном органу ради искључења из даљег рада
комисије и именовања замјенског члана.
Прије почетка рада сваки члан комисије, секретар и
стручњак ангажован ван уговорног органа, потписују
изјаву о непристрасности и повјерљивости, те
непостојању сукоба интереса. Такође у изјави мора
бити наведено да у последњих пет година надлежни
суд није донио пресуду којом је утврђено да је то лице
починило кривично дијело које садржи елементе
корупције, прања новца, примања или давања мита,
кривотворења, злоупотребе положаја или овлашћења.
Предсједник/члан комисије је дужан да обавијести
секретара комисије о спријечености да присуствују
састанку најкасније у року од 24 сата од пријема
рјешења о именовању. Замјенски члан се обавјештава
да треба да присуствује састанку због непостојања
кворума за рад комисије, најкасније 24 сата прије
отварања понуда.
Уколико је секретар комисије спријечен да присуствује
састанку комисије, послове секретара ће овављати
један
од
чланова
комисије
на
приједлог
предсједавајућег.
РАД КОМИСИЈЕ ЗА НАБАВКЕ, НАЧИН ГЛАСАЊА И
ОДЛУЧИВАЊА
Члан 5.

23. април 2015.

Комисија дјелује од дана доношења рјешења о њеном
именовању до окончања свих послова везаних за јавну
набавку, које јој у писаној форми повјери уговорни
орган.
Начин рада комисије као и друга питања значајна за
рад исте, регулише се пословником о раду комисије
који доноси комисија за сваку набавку посебно.
Пословник о раду комисије мора бити у складу са
одредбама овог правилника.
Комисија ради у сједницама. Сједницу комисије сазива
секретар комисије најкасније три дана прије истека рока
за подношење понуда за предметну набавку, осим у
случају провођења преговарачког поступка без објаве
обавјештења, када сједницу комисије сазива најкасније
24 сата прије истека рока за подношење понуда.
Комисија врши јавно отварање понуда коме могу да
присуствују и представници понуђача, те саставља
записник о отварањау понуда у форми и на обрасцу
прописаном од стране Агенције за јавне набавке.
Након извршеног јавног отварања комисија на
затвореној сједници врши преглед квалификационе
документације, рачунску контролу, оцјену и вредновање
понуда, те расправља о свим питањима битним за
избор најповољнијег понуђача.
Члан 6.
Када предсједавајући комисије утврди како је расправа
по одређеном питању завршена позива чланове
комисије на гласање. Гласање чланова комисије је
јавно и врши се
подизањем руке и јасним
изјашњавањем „за“ или „против“. Ако о неком питању
које је предмет расправе има више приједлога, о
сваком се гласа одвојено. Одлука је усвојена ако је за
њу гласала проста већина чланова комисије. У
наведеној већини гласова мора бити глас најмање
једног од чланова комисије који познају прописе о
јавним набавкама, као и глас најмање једног од
чланова комисије који посједују посебну стручност у
области предмета јавне набавке. На основу резултата
гласања предсједавајући комисије констатује да је
одлука, о којој се гласало, усвојена или одбијена.
Сваки члан комисије, који се не слаже са донесеном
одлуком има право на издвојено мишљење које сам
формулише и које се обавезно уноси у записник,
односно у извјештај о поступку јавне набавке. Записник
потписују сви чланови комисије који су учествовали у
раду и који су присутни, као и секретар комисије.
Члан 7.
Комисија након окончаног поступка даје уговорном
органу препоруку, заједно са записником о раду и
разлозима давања такве препоруке, те даје приједлог
одговарајуће одлуке. Уговорни орган може прихавтити
препоруку комисије или је одбити. У случају да
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уговорни орган не прихвати препоруке комисије, дужан
је дати писано образложење своје одлуке. Коначну
одлуку о додјели уговора доноси уговорни орган, који
сноси одговорност за јавну набавку.
Члан 8.
Предсједавајући комисије за набавку ће након
окончања поступка набавке све документе који су били
потребни комисији за доношење Одлуке о резултатима
поступка набавке, од одлуке о покретању поступка
набавке до обавјештења о додјели уговора, уредно
доставити у Службу за јавне набавке ради архивирања
предмета у складу с општим актима који уређују
питање канцеларијског и архивског пословања.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Начелник општине ће у року од 15 дана од доношења
овог правилника донијети Одлуку о именовању
кандидата за чланове комисије за јавне набавке у
складу са овим правилником.
Члан 10.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
Измјене и допуне овог послованика ће се вршити на
исти начин на који је донијет пословник.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-020-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 22. Закона о цивилној заштити
(''Службени гласник РС'', број: 26/02, 39/03 и 29/10),
тачке 12. и 13. Упутства о јединственој методологији за
процјену штета од елементарних непогода (''Службени
гласник РС'', број 16/04) и члана 38. Статута општине
Зворник – ''Пречишћен текст'' (''Службени гласник
општине Зворник'', број 9/14), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
о именовању комисија за процјену штета
од поплава и клизишта у 2015.години
I
Именују се сталне општинске комисије за процјену
штета од поплава и клизишта на територији општине
Зворник, које су настале услед обилних падавина у
2015.години у следећем саставу:
А. Главна комисију за процјену штета

1. Миле Јовић,
предсједник

23. април 2015.
савјетник начелника општине,

2. Бранко Јашић, начелник одјељења за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја,
3. Бошко Којић, начелник одјељења за просторно
уређење,
4. Милан Цвијетиновић, Начелник одјељења за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности,
5. Рајко Јурошевић, Шеф службе Цивилне заштите.
Б. Теренска комисија за процјену штета, на
стамбеним, пословним и другим објектима,
инфраструктури, пољопривреди, рјечним коритима и то
у приватном и власништву правних лица:
1. Петар Максимовић, дипл. инг руд., предсједник,
2. Владан Стевановић, дипл.инг. грађ., члан,
3. Млађана Ђокић, дипл.инг.арх., члан,
4. Сања Ерић, дипл.инг.грађ., члан,
5. Бојан Стевановић, дипл. инг. руд., члан,
6. Драгиша Савић, дипл.инг грађ., члан,
7. Данијел Милошевић, дипл.инг.пољ, члан,
8. Борко Митровић, дипл.инг.пољ., члан,
9. Дејан Галић, Служба цивилне заштите, члан и
10. Миљан Ћосић, Служба цивилне заштите, члан
Предсједник теренске комисије утврђује састав
комисије за сваки појединачан излазак на терен.
Теренска комисија може пуноправно радити са најмање
три члана за одређену врсту штета.
II
Задатак Главне комисије је да организује рад теренске
комисије и израду збирних седмичних и мјесечних
прегледа и извјештаја о процјењеним штетама.
Задатак теренске Комисије је да:
- организује пријем захтјева од стране мјесних
заједница, грађана и правних лица,
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- врши обилазак терена и сачињава теренске записнике
о штетама и дневно извјештава Главну комисију,
- сачињавају обрасце о штетама прописане Упутством
о јединственој методологији за процјену штета од
елементарних непогода (''Службени гласник РС'', број
16/04),
- изврши комплетну процјену штета најкасније наредне
седмице по пријављеним штетама,
- у писаној и електронској форми формирају и
ажурирају архиву свих процјена штета.
III
Комисије ће започети са радом наредног дана након
доношења ове Одлуке.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-12/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 22. Закона о цивилној заштити
(''Службени гласник РС'', број: 26/02, 39/03 и 29/10),
тачке 12. и 13. Упутства о јединственој методологији за
процјену штета од елементарних непогода (''Службени
гласник РС'', број 16/04) и члана 38. Статута општине
Зворник – ''Пречишћен текст'' (''Службени гласник
општине Зворник'', број 9/14), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о именовању комисија за процјену
штета
од поплава и клизишта у 2015.години
I
Допуњава се Одлука о именовању комисија за
процјену штета од поплава и клизишта у 2015.години,
број: 02-111-12/15 од 16.03.2015.године у тачки 1. под
''Б'' са следећим текстом:
''11. Мирко Гајић, дипл.инг.руд., члан,
12. Дамир Хусејновић, дипл.инг геол., члан.''
II
Ова Одлуке чини саставни дио Одлуке број: 02-11112/15 од 16.03.2015.године

23. април 2015.
III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-12-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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 38. и 44.
Статута Општине Зворник - пречишћен текст
(„Службени гласник Општине Зворник“, број: 9/14),
члана 2. став 1 и члана 9. Правилника о начину
формирања, гласања и одлучивања комисије за јавне
набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015. године,
Начелник општине, доноси:
ОДЛУКУ
о именовању кандидата за комисију за јавне
набавке
Члан 1.
Овом Одлуком именују се кандидати за чланове
комисије за јавне набавке из реда запослених у
Општинској управи Зворник водећи рачуна да већина
кандидата познаје прописе о јавним набавкама, да у
раду комисије учествују стручна лица правне,
економске и техничке струке, те о равномјерној
заступљености полова. У сврху поштовања начела
једнаког
третмана,
недискриминације,
транспарентности и обезбјеђења праведне и активне
конкуренције, те најефикаснијег коришћења буџетских
средстава у вези са предметом набавке и његовом
сврхом, као кандидати за комисију за јавне набаке
именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Аћимовић Мирослав,
Бошковић Небојша,
Ерић Сања,
Ерић Зоран,
Јевтић Александар,
Јовановић Гордан,
Мехидић Хариз,
Милићевић Рада,
Остојић Ружа,
Перић Сања,
Писић Горан,
Ристановић Бојана,
Савић Раде,
Станковић Ненад,
Томић Милош.
Члан 2.

Између кандидата именованих у претходном члану,
Начелник општине ће за сваку набавку посебним
рјешењем именовати комисију од најмање три члана,
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односно у случају набавке чија процијењена вриједност
представља вриједносни разред из члана 14. став (2) и
(3) Закона о јавним набавкама БиХ, именовати комисију
од пет чланова, водећи рачуна да:
број чланова буде непаран,
најмање један члан комисије посједује
посебну стручност у области предмета јавне
набавке,
• равноправност полова буде испоштована.
Истим ријешењем се именују и замјенски чланови
комисије, за чије именовање важе исти услови из
претходног става, а који се ангажују у случају изостанка
са сједнице комисије једног или више именованих
чланова за предметну јавну набавку.
Члан 3.
•
•

Именовани чланови су дужни поступати у складу са
Правилником о начину формирања, гласања и
одлучивања комисије за јавне набавке Општинске
управе Зворник, те обавезно присуствовати сједници
комисије за коју су благовремено позвани од стране
секретара комисије.
Изузетно од претходног става именовани члан комисије
може из оправданих разлога одсуствовати са сједнице
комисије, али је дужан да обавјести секретара комисије
о спријечености да присуствује сједници најкасније 24
сата од пријема рјешења о именовању.
Члан 4.
Доношењем ове Одлуке, ставља се ван снаге Одлука
Начелника општине о именовању кандидата за
комисију за јавне набавке, број: 02-022-171/13 од
10.10.2013. године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Зворник“.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-12/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.03.2015. 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 16. Закона о интерној ревизији у јавном сектору
РС (Службени гласник РС број 17/08) те Статута
општине Зворник (Службени гласник општине Зворник
број 9/14) Начелник доноси
ОДЛУКУ

23. април 2015.

о усвајању Стратешког плана за активност
јединице-одсјека за интерну ревизију
Члан 1.
Усваја се Стратешки план за активност јединицеодсјека за интерну ревизију у општини Зворник за
период од 2015.-2017. године.
Члан 2.
Стратешки план јединице-одсјека за интерну ревизију
из члана 1. саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-34/15
НАЧЕЛНИК
Датум:9.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 45.Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник''број 3/10), тачке 4.1. алинеје 2. Упутства о току
финансијско-књиговодствене
документације
у
Административној служби општине Зворник (''Службени
гласник општине Зворник''9/10) и чланова 5,8,13,15 и
16. Правилника о праћењу реализације оквирних
споразума, уговора и фактура (''службени гласник
општине Зворник''број 11/09) Начелник Одјељења за
стамбено –комуналне послове и послове саобраћаја
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о допуни рјешења
оименовању одговорног лица за контролу
квантитета и
Квалитета извршених послова у односу на уговор
I
У рјешењу Одјељња за стамбено-комуналне послове и
послове
саобраћаја
број
05-111-118/13
од
14.11.2013.године у члану 2. додаје се нови став који
гласи:
''Именовани је дужан:
-обезбједити да друга уговорна страна благовремено
достави банкарске гаранције предвиђене уговором,
-Водити званичну писмену преписку са надзорним
органом и извођачем радова, добављачем роба и
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даваоцем услуга о току и евентуалним проблемима
реализације уговора,
-Вршити припрему суштинске контроле фактура, и исте
доставити начелнику одјељења на коначно
одобравање,
- са другом уговорном страном и надзорним органом
саставити записник о примопредаји у моменту
окончања послова према одредбама уговора и са
констатацијом како су реализовани сви аспекти
уговора, који се заједно са окончаном ситуацијом
доставља службенику за послове припреме и
реализације уговора ради промјене статуса уговора у
''окончан'',
-вршити и друге послове предвиђене Правилником о
праћењу реализације оквирних споразума, уговора и
фактура.
VI
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 05-111-118/13
НАЧЕЛНИК
Датум:10.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. Статута општине
Зворник- пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број 9/14), Начелник општине доноси,
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за одабир корисника за донацију
новчаних средстава
Црвеног крста Републике Српске
I
У Комисију за одабир корисника за донацију новчаних
средстава Црвеног крста Републике Српске именују се:
1.
2.
3.

Милош Томић
Данојка Мићић
Срђан Деспић

II

предсједник,
члан,
члан,

Комисија ће у складу са Критеријем Црвеног крста
Републике Српске за избор корисника ночаног
трансфера, на основу службених евиденција
процјењених штета насталих поплавама и клизиштима
у 2014.години, утврдити листу од тридесет корисника
помоћи новчаних пакета по 800КМ.
III

23. април 2015.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-14/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ2, број 103/14), члана
38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Регулација
корита дијела ријеке Хоче у МЗ Каракај“, број: 02360-31/15, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Писић, предсједник - Милош
Томић, замјеник предсједника,
Сања Ерић, члан
- Небојша
Бошковић, замјеник члана,
Ненад Станковић, члан - Сања Перић,
замјеник члана,
Мирослав Аћимовић, члан- Александар
Јевтић, замјеник члана,
Зоран Ерић, члан
- Ристановић
Бојана, замјеник члана.
II

Задатак Комисије је да проведе предметни поступак
јавне набавке, у складу са Правилником о начину
формирања, гласања и одлучивања комисије за јавне
набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015. године
(Правилник). Oтварање понуда ће се обавити дана
26.03.2015.године у 12.00 часова у малој сали
Општинске управе Зворник.
III
Именовани чланови комисије су дужни присуствовати
састанцима комисије или благовремено обавјестити
секретара комисије о спријечености да присуствују,
коко би се у складу са чланом 4, став 4, Правилника,
могао ангажовати замјеник члана. Чланови комисије
дужни су донијети Пословник о раду комисије и
придржавати се његових одредби. Сви чланови
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комисије и секретар комисије дужни су потписати
Изјаву о непристрасности и повјерљивости у раду
комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-31/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 10.Закона о јавним путевима
(''Службени гласник Републике Српске'' број:89/13) и
члана 44. Статута општине Зворник – пречишћен текст
(«Службени гласник општине Зворник» број: 9/14),
Начелник општине Зворник доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за категоризацију путева
Члан 1.
У комисију за категоризацију путева на подручју
општине Зворник, именују се:

23. април 2015.

Комисија ће провести поступак за следеће
путеве:некатегорисани пут у МЗ Челопек са бројем
парцеле:1600 ''Пахуља'' чији је посједник:ДС Путеви,
некатегорисани пут у МЗ Челопек са бројем
парцеле:2978''Бјелуше'' чији је посједник: ДС Путеви и
некатегорисани пут Козлук-Тананци-Калудрани. О
проведеном поступку категоризације, комисија води
записник и предлаже Начелнику општине да се
некатегорисани путеви испуњавају услове прогласе
локалним и уврсте у Правилник о категоризацији путева
на подручју општине Зворник.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-15/15
НАЧЕЛНИК
Датум:26.03.2015. 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. Статута општине Зворник- пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број 9/14),
и члана 10. став 4. Одлуке о такси превозу („Службени
гласник општине Зворник“, број 10/09), Начелник
општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
Миле Јовић-предсједник
о
одређивању
локација такси стајалишта
Бојан Стевановић-члан
и
броја
мјеста
на такси стајалиштима
Раде Савић-члан
I
Сања Ерић-члан
Мр Хаџи Мирослав Ерић-члан
На подручју општине Зворник одређује се 25
Члан 2.
(двадесетпет)
такси
стајалишта,
са
64
Задатак комисије је да проведе поступак категоризације
(шездесетчетири)
такси
мјеста,
и
71
путева и утврди да ли некатегорисани путеви
(седамдесетједно) такси возило, и то:
испуњавају услове да се прогласе локалним у складу са
Законом о јавним путевима, Одлуком о локалним и
некатегорисаним путевима општине Зворник и Одлуком
о мјерилима и критеријумима за разврставање
локалних путева и улица на подручју општине Зворник.
Ред.број
Назив
Локација
Такси
Такси
стајалишта
стајалишта
мјеста
возила
А
Град Зворник
1.
ПБС Банка
Ул.Светог Саве, код ПБС банке
4
4
2.
Аутобуска станица
На паркингу АД „Дринатранс“
5
5
3.
Угловница
Испред зграде „Угловница“
4
4
4.
Испод моста
Код улаза у аутобуску станицу
10
12
5.
Златица
Преко пута Западног улаза у пијацу
5
5
6.
З-16
Између зграда З-16 и З-14
2
2
УКУПНО ЗВОРНИК
30
32
Б
Мјесто Каракај
7.
Каракај
Код скретања за АД „Житопромет“
7
11
8.
Каракај
Код Основне школе
1
1
9.
Каракај
Код жељезничке станице
1
1
10.
Економија
Код ДОО „Александрија“
2
2
УКУПНО КАРАКАЈ
11
15
Ц
Остала мјеста
1.
2.
3.
4.
5.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

23. април 2015.

Брањево
Брањево
Дивич
Дрињача
Кисељак
Кисељачки пут
Козлук
Крижевићи
Ораовац
Пилица
Роћевић
Цер
Челопек
Улице
Шепак

Код амбуланте
2
2
Бифе Арт, на магистралном путу
1
1
Код мотела Видиковац
1
1
Код раскрснице
2
2
Код Цркве
1
1
Испред продавнице
1
1
Испред поште
4
5
Код школе
2
2
Код надвожњака
2
2
Код Дома
1
1
Код Дома
1
1
Код ДОО „Цер комерц“
2
2
Испред продавнице
1
1
Испред игралишта
1
1
Код моста
1
1
УКУПНО ОСТАЛА МЈЕСТА
23
24
СВЕ УКУПНО
64
71
1. Милош Томић, предсједник – Гордан
II
Јовановић, замјеник предсједника,
2. Бојана Ристановић, члан
- Ружа
Обиљежавање паркинг стајалишта и постављање
Остојић, замјеник члана,
знакова забране заустављања и паркирања и допунске
3. Раде Савић, члан
- Зоран Ерић,
табле „осим за такси возила“ на стајалиштима
замјеник члана,
обезбиједиће Одјељење за стамбено-комуналне
II
послове.
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак
III
јавне набавке, у складу са Правилником о начину
Доношењем овог рјешења ставља се ван снаге
формирања, гласања и одлучивања комисије за јавне
Рјешење о одређивању локација такси стајалишта и
набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015. године
броја мјеста на такси стајалиштима („Службени гласник
(Правилник), те да о извршеном поступку избора
општине Зворник“, број: 10/13).
састави записник и исти са препоруком о избору
VI
најповољнијег понуђача достави Начелнику општине.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
Oтварање
понуда
ће
се
обавити
дана
објављено у „Службеном гласнику општине Зворник“.
07.04.2015.године у 12.00 часова у малој сали
ОПШТИНА ЗВОРНИК
Општинске управе Зворник.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
III
Број: 08-347-10/15
НАЧЕЛНИК
Именовани чланови комисије су дужни присуствовати
Датум:31.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
састанцима комисије или благовремено обавјестити
Зоран Стевановић, с.р.
секретара комисије о спријечености да присуствују,
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
како би се у складу са чланом 4, став 4, Правилника,
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
могао ангажовати замјеник члана. Чланови комисије
Правилника о успостављању и раду комисије за
дужни су донијети Пословник о раду комисије и
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), члана
придржавати се његових одредби. Сви чланови
38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст
комисије и секретар комисије дужни су потписати
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Изјаву о непристрасности и повјерљивости у раду
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
комисије.
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године,
IV
Начелник општине Зворник, д о н о с и
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
I
ОПШТИНА ЗВОРНИК
Комисија се формира за јавну набавку: „Систематска
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-40/15
НАЧЕЛНИК
дератизација јавних површина и објеката
Датум:02.04.2015.
године
OПШТИНЕ
ЗВОРНИК
(прољећња и јесења) на подручју општине Зворник
Зоран
Стевановић,
с.р.
за 205. годину“, број: 02-360-40/15, у саставу:
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На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), члана
38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Одржавање
локалне депоније и уклањање дивљих депонија“,
број: 02-360-44/15, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник
– Милош
Томић, замјеник предсједника,
2. Сања Перић, члан
- Ружа
Остојић, замјеник члана,
3. Александар Јевтић, члан
- Мирослав
Аћимовић, замјеник члана,
II
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак
јавне набавке, у складу са Правилником о начину
формирања, гласања и одлучивања комисије за јавне
набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015. године
(Правилник), те да о извршеном поступку избора
састави записник и исти са препоруком о избору
најповољнијег понуђача достави Начелнику општине.
Oтварање
понуда
ће
се
обавити
дана
09.04.2015.године у 12.00 часова у малој сали
Општинске управе Зворник.
III
Именовани чланови комисије су дужни присуствовати
састанцима комисије или благовремено обавјестити
секретара комисије о спријечености да присуствују,
како би се у складу са чланом 4, став 4, Правилника,
могао ангажовати замјеник члана. Чланови комисије
дужни су донијети Пословник о раду комисије и
придржавати се његових одредби. Сви чланови
комисије и секретар комисије дужни су потписати
Изјаву о непристрасности и повјерљивости у раду
комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-44/15
НАЧЕЛНИК
Датум:02.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.

23. април 2015.

Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), члана
38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Санација
локалног пута у МЗ Горња Каменица – Лот1 и
Асфалтирање пута у МЗ Горње Снагово – Лот2“,
број: 02-360-36/15, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник – Горан
Писић, замјеник предсједника,
2. Сања Ерић, члан
- Рада
Милићевић, замјеник члана,
3. Харис Мехидић, члан
- Небојша
Бошковић, замјеник члана,
II
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак
јавне набавке, у складу са Правилником о начину
формирања, гласања и одлучивања комисије за јавне
набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015. године
(Правилник), те да о извршеном поступку избора
састави записник и исти са препоруком о избору
најповољнијег понуђача достави Начелнику општине.
Oтварање
понуда
ће
се
обавити
дана
08.04.2015.године у 12.00 часова у малој сали
Општинске управе Зворник.
III
Именовани чланови комисије су дужни присуствовати
састанцима комисије или благовремено обавјестити
секретара комисије о спријечености да присуствују,
како би се у складу са чланом 4, став 4, Правилника,
могао ангажовати замјеник члана. Чланови комисије
дужни су донијети Пословник о раду комисије и
придржавати се његових одредби. Сви чланови
комисије и секретар комисије дужни су потписати
Изјаву о непристрасности и повјерљивости у раду
комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-31/15
НАЧЕЛНИК
Датум:02.04.2015. 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
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Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 9/14), Начелник општине Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке „Регулација корита дијела ријеке Хоче у МЗ
Каракај“.
II
Радове ће изводити Конзорцијум „КЕСО ГРАДЊА“
д.о.о. Тршић бб, Зворник и „КЕСО ПРОМЕТ“ д.о.о.
Тршић бб, Зворник, према условима из понуде, број:
01-125/15, од 26.03.2015. године, одмах по
потписивању уговора о извођењу радова и увођења у
посао од стране Надзорног органа. 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: 02-360-31-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.04.2015. 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
Стевановић Бојан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер саобраћаја, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке „Одржавање хоризонталне и вертикалне
саобраћалне сигнализације и израда вјештачких
избочина“.
II
Радове ће изводити „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ а.д. Каракај
бб, Зворник, према условима из Оквирног споразума,
број: 02-360-26/15, од 19.03.2015. године, и одредбама
појединачно закључених уговора који су предвиђени
Оквирним споразумом. Именовани вршилац сталног
стручног надзора ће обављати послове контроле
извођења уговорених радова и усклађености

23. април 2015.

појединачно закључених уговора са одредбама
Оквирног споразума до момента истека рока на који је
потписан Оквирни споразум, односно до евентуалног
раскида Оквирног споразума у складу са чланом 10. до
12. Оквирног споразума.
Обавезује се вршилац надзора да након извршења
појединачно 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: 02-360-26-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.04.2015. 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
Aнђелко Бошковић из Зворника, Светог Саве З-13, 5/51,
по занимању дипломирани инжењер eлектротехнике,
именује се за вршиоца сталног стручног надзора у
предмету јавне набавке „Одржавање уличне јавне
расвјете у граду Зворнику“.
II
Услуге ће изводити „МОНТИ“ д.о.о. Каракај бб, Зворник,
према условима из Оквирног споразума, број: 02-36030/15, од 27.03.2015. године, и одредбама појединачно
закључених уговора који су предвиђени Оквирним
споразумом. Именовани вршилац сталног стручног
надзора ће обављати послове контроле извођења
уговорених услуга и усклађености појединачно
закључених уговора са одредбама Оквирног споразума
до момента истека рока на који је потписан Оквирни
споразум, односно до евентуалног раскида Оквирног
споразума у складу са чланом 10. до 12. Оквирног
споразума.
Обавезује се вршилац надзора да након извршења
појединачно уговорених услуга, достави Извјештај
Надзорног органа о реализацији Уговора о јавној
набавци у Службу за јавне набавке, развој и
међународну сарадњу.
III
Услови под којима ће се извршавати услуге наведене у
члану I овог Рјешења, права и обавезе између
наручиоца и даваоца услуга, као и хонорар за
извршене услуге надзора, регулисаће се посебним
уговором о вршењу стручног надзора.
IV
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Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-30-1/15
НАЧЕЛНИК
Датум0:6.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14), члана
38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Крпљење
ударних рупа у граду Зворнику“, број: 02-360-47/15, у
саставу:
1. Гордан Јовановић, предсједник - Ненад
Станковић, замјеник предсједника,
2. Бојана Ристановић, члан
- Сања
Ерић, замјеник члана,
3. Небојша Бошковић, члан
- Хариз
Мехидић, замјеник члана.
II
Задатак Комисије је да проведе предметни поступак
јавне набавке, у складу са Правилником о начину
формирања, гласања и одлучивања комисије за јавне
набавке, број: 02-020-1/15 од 17.03.2015. године
(Правилник), те да о извршеном поступку избора
састави записник и исти са препоруком о избору
најповољнијег понуђача достави Начелнику општине.
Oтварање
понуда
ће
се
обавити
дана
15.04.2015.године у 12.00 часова у малој сали
Општинске управе Зворник.
III
Именовани чланови комисије су дужни присуствовати
састанцима комисије или благовремено обавјестити
секретара комисије о спријечености да присуствују,
како би се у складу са чланом 4, став 4, Правилника,
могао ангажовати замјеник члана. Чланови комисије
дужни су донијети Пословник о раду комисије и
придржавати се његових одредби. Сви чланови
комисије и секретар комисије дужни су потписати
Изјаву о непристрасности и повјерљивости у раду
комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-47/15
НАЧЕЛНИК
Датум:14.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК

23. април 2015.

Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Симић Славку из МЗ
Јасеница,ЈМБ-0502953183914, у износу 300,00 КМ на
име организовања и плаћања трошкова сахране за
преминулу Симић Зору која је био 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: 03-430-114/14
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Шакотић Борки,ЈМБ2106976188934 из Малешића , за покривање трошкова
лијечења у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 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: 02-430-213/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Пантић Бошку из МЗ
Роћевић,ЈМБ-0701973183905,
незапослен
слабог
материјалног стања у износу 150,00 КМ на име набавке
основних животних намирница.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-једнократне
помоћи појединцима,потрошачка јединица одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
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: 08-430-107/15
НАЧЕЛНИК
Датум:09.2.2015. 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 Јовић Милану из МЗ
Каракај,ЈМБ-2104978774110,
незапослен
слабог
материјалног стања у износу 150,00 КМ на име набавке
основних животних намирница.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-једнократне
помоћи појединцима,потрошачка јединица одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
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: 02-430-244/15
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 -

23. април 2015.

пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2015.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Марковић Слађане ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Марковић Слађани ЈМБ 0912985183301
Зворник-Трновица 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: 08-414-57/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мичић (Вукан) Драгани из Зворника
,
са
ЈМБГ:2311974176788, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћитешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи .Средства исплатити именованој 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: 08-430-235/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13) члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број:9/14),
Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2015.годину (''Службени гласник
општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете број:
02-022-2/15, а на захтјев Илић Биљане , Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Илић Биљани ЈМБ 2609986188918
Зворник-Цер,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
Број: 08-414-58/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Хајдуковић (Драго)
Петру
из Зворника, Симе Перића 126,ЈМБ0811958183893, 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».

23. април 2015.

ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-349/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за 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 Борковић Душан , са
ЈМБГ:2107951183896 из Зворника , за покривање
трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи ПОЈЕДИНЦИМА- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
01190150.Средства исплатити именованој 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: 08-430-157/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Љепић
(Урош)
Нади
из
Улица,
са
ЈМБГ:1411953179141, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења супруга Љепић
Слободана.
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.
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-137/15
НАЧЕЛНИК
Датум:06.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Рeпублике Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), и
члана 38. и 44. Статута општине Зворник (''Службени

23. април 2015.

гласник општине Зворник'', број 9/14), Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о накнади трошкова превоза ученицима
I
Одобрава се накнада на име трошкова превоза
ученицима из МЗ Каменица који похађају основну
школу у Папраћи, за мјесеце јануар (дио) и фебруар
2015.године.

1.

Шијаковић (Славољуб) Дејан

3 разред

23,00

2.

Шијаковић (Славиша) Милица

3 разред

23,00

3.

Петровић (Горан) Славиша

4 разред

23,00

4.

Зекић (Јован) Јована

4 разред

23,00

5.

Беатовић (Горан) Андријана

5 разред

23,00

6.

Зекић (Јован) Ристо

5 разред

23,00

7.

Поповић (Југослав) Александра

6 разред

23,00

8.

Зекић (Славко) Дејана

6 разред

23,00

9.

Шијаковић (Илија) Радојка

7 разред

23,00

10. Поповић (Југослав) Стефан

8 разред

23,00

11. Петровић (Неђо) Небојша

8 разред

23,00

12. Петровић (Горан) Радиша

8 разред

23,00

УКУПНО
II
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбедиће се са
буџетске позиције 416100-Партиципација превоза
ученика.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-34/15
НАЧЕЛНИК
Датум:09.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

276,00 КМ

Одобрава се Обачкић (Милисав) Јови из
Сопотника,ЈМБ-1205977183949,исплата
једнократне
новчане помоћи у износу од 150,00 КМ на име тешке
материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из тачке 1.овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције,416100-једнократне
помоћи
појединцима и трошкови за сахрану незбринутих лица.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-279/15
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), Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

Одобрава се Суботић (Спајо) Слободану из Зворника
,Симе Перића бр.32,ЈМБ -1201961192187, једнократна
новчана помоћ као социјално угроженој особи , у износу
од 100,00 КМ.

Члан 1.

Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка , обезбједиће се са
буџетске позиције-једнкратне 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: 08-430-272/15
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.
Марић (Бранко) Предрагу из Зворника,
са
ЈМБГ:1209977182220, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења сина Дејана.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи
и
појединцима.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: 08-430-374/15
НАЧЕЛНИК
Датум:15.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси

Одобрава се Рикић Миловану из Зворника,ЈМБ0304952183892,једнократна новчана помоћ на име
тешке материјалне ситуације , у износу од 200,00 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: 08-430-314/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.03.2015. 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.
Одобрава се Бошковић (Недељко) Ружи из Шетића,
ЈМБ-1909966188946, једнократна новчана помоћ на
име учешћа у санацији штете која је узрокована
нападом паса луталица на стадо оваца, у износу од
200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције
–Субвенције
за
развој
пољопривреде, економски код -414100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-121/15
НАЧЕЛНИК
Датум:17.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине

15

Број 5

Службени гласник општине Зворник

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 Ненаду из Роћевића, са ЈМБГ:1906959183905,
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 и појединцима.Средства исплатити именованој
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: 08-430-129/15
НАЧЕЛНИК
Датум:18.03.2015. 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.
Цвјетиновић
Јулијани
из
Челопека,
са
ЈМБГ:1405993778625, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и појединцима.Средства исплатити именованој
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: 08-430-126/15
НАЧЕЛНИК
Датум:18.03.2015. 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

23. април 2015.

условима за 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 Ненаду из Улица, са ЈМБГ:2407985180091,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи –трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи
и
појединцима.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: 08-430-319/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.03.2015. 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 Омладинском савјету
Зворник
намјенски
за
реализацију
пројекта
''Информисање младих –буди свјестан'' у износу
3.500,00 КМ.
Члан 2.
Новчана средства исплатити са позиције 415200-Грант
за финансирање Буџета за младе.Средства уплатити
на жиро рачун Омладинског савјета Зворник број:562009-80735399-44 код НЛБ Развојне банке.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Омладински Савјет Зворник је обавезан доставити
детаљаннаративни извјештај о реализацији пројекта
Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-36/15
НАЧЕЛНИК
Датум:19.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Чоловић
Мирјани
из
Зворника,
са
ЈМБГ:0306962189069, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и помоћ појединцима.Средства исплатити
именованој 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: 08-430-126/15
НАЧЕЛНИК
Датум:18.03.2015. 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.
Соро Маји из Зворника, са ЈМБГ:2107987196250,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи –тешка материјална
ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи појединцима.Средства исплатити именованој
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: 08-430-322/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.03.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК

23. април 2015.

Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лазић (Михајло) Јованки из Зворника,
са
ЈМБГ:3008949188894, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и појединцима.Средства исплатити именованоj
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: 08-430-301/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.03.2015. 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 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 Кокотовић Борислава ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Кокотовић Бориславу
ЈМБ
0701986170020 Зворник-Каракај 122
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: 08-414-49/15
НАЧЕЛНИК
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Датум:20.03.2015. 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 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 Матић Михајла , Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Матић Михајлу ЈМБ 2710979183911
Зворник-Скочић 13, 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
Број: 08-414-50/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.03.2015. 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 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 Јовић Милици , Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Јовић Милици ЈМБ 1101996189222
Зворник-Улице, Ул.11,кућа 10 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

23. април 2015.

Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-48/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.03.2015. 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.
Благојевић (Саво)
Вишњи из Зворника,
са
ЈМБГ:0702952187494, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и појединцима.Средства исплатити именованој
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: 08-414-158/15
НАЧЕЛНИК
Датум:20.03.2015. 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 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 Перишић-Кулић Биљане ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Перишић-Кулић Биљани
ЈМБ
3005986188897-Зворник-Ул.Браће Стефановић бр.15
једнократна исплата у износу од 200,00 КМ за друго
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
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23. април 2015.

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: 08-414-52/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.03.2015. 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 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 Милошевић Љубе , Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

За реализацију овог закључка задужује се 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: 08-430-315/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.03.2015. 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 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 Ходај Фатону , Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

I

I

Одобрава се Милошевић Љуби ЈМБ 2602977183909Зворник-Пађине 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
Број: 08-414-53/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.03.2015. 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.

Одобрава се Ходај Фатону
ЈМБ 1703987950034
Зворник-Козлук бр.2 једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
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: 08-414-51/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.03.2015. 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

Милановић Брани из Зворника,раднику Општинске
управе Зворник, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења члана породице.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 411200-помоћ радницима ОУ Зворник.
Члан 3.

Члан 1.
Одобравају се новчана средства Видовић (Јово)
Раденку из Ораовца,ЈМБ-2202977183927, као помоћ
породици са више малољетне дјеце на име санирања
штете од пожара на породичној кући , у износу од
300,00 КМ.
Члан 2.
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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: 08-430-263/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.03.2015. 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.
Одобравају се новчана средства Аврамовић Рајку из
Зворника,ЈМБ-2108932772038, за покривање трошкова
лијечења супруге, у износу од 200,00 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: 08-430-197/15
НАЧЕЛНИК
Датум:23.03.2015. 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 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 Антић Тање , Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

23. април 2015.

Одобрава се Антић Тањи
ЈМБ 2804983188939Зворник-Челопек, 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: 08-414-54/15
НАЧЕЛНИК
Датум:24.03.2015. 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 средстав Симић (Ђојо) Здравку
из Јасенице ,ЈМБ-0906964183901, на име тешке
материјалне ситуације, у износу од 150,00 КМ
Члан 2.
Средства из тачке 1.овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције,416100-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: 08-430-185/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.03.2015. 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.
Одобравају се новчана средства Јосиповић (Радо)
Нади из
Зворника,Браће Југовића Б-7 1/3,јмб1007938187213,за покривање трошкова лијечења, у
износу од 150,00 КМ.

I
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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: 08-430-342/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.03.2015. 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 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 Петковић Бојана , Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Петковић Бојану ЈМБ 0911982180719Зворник-Економија 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: 08-414-55/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.03.2015. 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.

23. април 2015.

Одобравају се новчана средства Цвијановић (Иво)
Даници из Зворника, Симе Перића 122,
јмб
1711958176128, на име тешке материјалне ситуације, у
износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1.овог закључка ,обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица,економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-207/15
НАЧЕЛНИК
Датум:25.03.2015. 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 Јавној установи
Средњошколски центар ''Петар Кочић'' Зворник ,на име
плаћања трошкова путовања ученика у Словенију, у
износу 300,00 КМ.
Члан 2.
Новчана средства из тачке 1. Овог закључка
обезбједиће се са буџетске позиције-Награде вуковаца
и школска такмичења, економски код 416100.
Средства ће се уплатити на жиро-рачун Установе.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се 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: 02-400-40/15
НАЧЕЛНИК
Датум:27.03.2015. 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.
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23. април 2015.

Омеровић (Шаћир) Фата из Шетића,
са
ЈМБГ:1410973188906, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и појединцима.Средства исплатити именованој
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: 08-430-74/15
НАЧЕЛНИК
Датум:27.03.2015. 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.

Павловић (Средо) Загорки из Зворника,
са
ЈМБГ:2004984187214, одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
трошкови лијечења ћерке.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и појединцима.Средства исплатити именованој
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: 08-430-85/15
НАЧЕЛНИК
Датум:27.03.2015. 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.

Перић
(Томо)
Мири
из
Козлука,
са
ЈМБГ:1710958183896, 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 и појединцима.Средства исплатити именованој
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: 08-430-289/15
НАЧЕЛНИК
Датум:27.03.2015. 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.

Павловић (Јаков) Стјепанији из Г.Каменице,
са
ЈМБГ:2402960188844, 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 и појединцима.Средства исплатити именованој
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: 08-430-167/15
НАЧЕЛНИК
Датум:27.03.2015. 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
Ивановић
Споменки,ППБ
из
Зворника,ЈМБ-0208967188905,исплата
једнократне
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новчане помоћи у износу од 150,00 КМ на име
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из тачке 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: 08-430-234/15
НАЧЕЛНИК
Датум:27.03.2015. 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.
Одобравају се новчана средства Ђукић (Васо) Верици
из Китовница,ЈМБ-1804976188891, 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: 08-430-281/15
НАЧЕЛНИК
Датум:27.03.2015. 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.

23. април 2015.

Лукић (Ристо) Милан из Тршића, ЈМБГ 0204971183890,
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи –трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи појединцима.
Средства исплатити 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: 08-430-346/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.03.2015. 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.
Пезеровић (Алија) Џемили из Зворника,
са
ЈМБГ:0107971185006, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи појединцима.Средства исплатити именованој
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: 08-430-235/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.03.2015. 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.
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23. април 2015.

Одобравају се новчана средства Савки Симанић,ЈМБ1501969188905 из Локања, за покривање трошкова
лијечења, у износу од 200,00 КМ.

Одобравају се новчана средства Виолети Савић,ЈМБ0708981175029 из Цера, 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: 08-430-326/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.03.2015. 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 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: 08-430-155/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.03.2015. 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.

Члан 1.
Одобравају се новчана
средства Ћирковић
Љиљани,ЈМБ-1203959187225 из Цера, за покривање
трошкова лијечења, 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: 08-430-321/15
НАЧЕЛНИК
Датум:30.03.2015. 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.

Никић Миладину из Челопека бб,
са
ЈМБГ:0605959180716, 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 именованој 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: 08-430-333/15
НАЧЕЛНИК
Датум:01.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
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Одобравају се новчана средства Пантић (Светозар)
Драгољубу из Зелиња ,ЈМБ-0809978183933,на име
плаћања
трошкова
електричне
енергије
у
алтернативном смјештају за умрлог Пантић Светозара
,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: 08-430-367/15
НАЧЕЛНИК
Датум:01.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и Програма коришћења буџетских
средстава за унапређење пољопривредне производње
у општини Зворник за 2015.годину, Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Писић (Вукота) Виду из Роћевића, ЈМБ0505943183893,једнократна новчана помоћ на име
учешћа у санацији штете проузроковане угинућем
стоке, у износу од 400,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Субвенције за развој пољопривреде,
економски код -414100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-362/15
НАЧЕЛНИК
Датум:01.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из

23. април 2015.

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

од

Пејић (Десимир) Предраг из Зворника,
са
ЈМБГ:3010968171778, 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 именованој 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: 08-430-180/15
НАЧЕЛНИК
Датум:02.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Тениском клубу ''АС''
Роћевић у износу 1.000,00 КМ на име плаћања
трошкова организовања тениског такмичења за
јуниоре.
Члан 2.
Новчана средства обезбједиће се са позиције буџетска
резерва. Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200-Грант за финансирање спортских
организација.
Уплату извршити на жиро рачун наведеног клуба.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
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: 02-66-77/15
НАЧЕЛНИК
Датум:02.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и

25

Службени гласник општине Зворник

Број 5

условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Млађеновић (Лука) Стојанка из Дрињаче ,
са
ЈМБГ:0706971188898, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи .Средства исплатити именованој 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: 08-430-368/15
НАЧЕЛНИК
Датум:02.04.2015. 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 Бошњаковић Амеле ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одбија се Бошњаковић Амела ЈМБ 0704996185025Зворник –Кучић Кула бр.54, 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
испуњавате 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: 08-414-56/15
НАЧЕЛНИК
Датум:02.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

23. април 2015.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Глишић (Момчило) Војислав из Каракаја ,
са
ЈМБГ:10069555174153, 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 именованој 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: 08-430-290/15
НАЧЕЛНИК
Датум:02.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
Број: 08-430-360/15
Датум, 02.04.2015.године
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.
Вановац (Михајло) Ратки из Економије,
са
ЈМБГ:1002965197180, 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 именованој 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
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Број 5

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-180/15
НАЧЕЛНИК
Датум:02.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ракић (Марко) Зоран из Цера ,
са
ЈМБГ:1503972183968, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћитешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи .Средства исплатити именованој 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: 08-430-359/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.04.2015. 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 Миловановић Душка ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Миловановић Душку ЈМБ 1204988180082
Зворник-Каракај 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

23. април 2015.

Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-59/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Недић Дејану из Зворника , са ЈМБГ:0310985170060,
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 именованој 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: 08-430-316/15
НАЧЕЛНИК
Датум:03.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Милошевић Сави из Пађина,ЈМБ0305957183919, једнократна новчана помоћ за санацију
штете од поплава у пољопривреди, у износу од 400,00
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.
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-393/15
НАЧЕЛНИК
Датум:06.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Јовић (Тодор) Митру
из Горњег Локања, јмб 0103967183958, 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: 08-430-223/15
НАЧЕЛНИК
Датум:06.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Ивановић Ради из Китовница,ЈМБ0905949183915,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.
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.

23. април 2015.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се 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: 08-430-394/15
НАЧЕЛНИК
Датум:06.04.2015. 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 Милановић Ненада ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Милановић Ненаду ЈМБ 2705974183898
Зворник-Улице 9/29-,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
Број: 08-414-60/15
НАЧЕЛНИК
Датум:07.04.2015. 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 Хајдаревић Алдијане ,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧ А К
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I

Одобрава се Хајдаревић Алдијани ЈМБ 2705989188926
Зворник-Гуштери бб-Планина,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: 08-414-61/15
НАЧЕЛНИК
Датум:07.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства ЈУ ''Дом омладине''
Зворник , намјенски за финансирање текућих
активности у 2015. години, у износу од 400,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 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: 02-400-45/15
НАЧЕЛНИК
Датум:07.04.2015. 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:

23. април 2015.

02-022-2/15, а на захтјев Бошњаковић Амеле ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одбија се Бошњаковић Амела ЈМБ 0704996185025Зворник –Кучић Кула бр.54, 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
испуњавате 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: 08-414-56/15
НАЧЕЛНИК
Датум:02.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Јово Јовић,ЈМБГ2304985180055 из Зворника , за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 100,00 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: 08-430-219/15
НАЧЕЛНИК
Датум:08.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
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Члан 1.

Одобравају се новчана средства Мијић (Славко)
Недељку из Андровића,ЈМБ-2203964183916, за
покривање трошкова лијечења, у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1.овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције, -једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица, економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-351/15
НАЧЕЛНИК
Датум:08.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Славољуб Рудановић
,ЈМБ-0204972183894 из Пађина, за покривање
трошкова лијечења , у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1.овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције, -једнократне помоћи појединцима –
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: 08-430-366/15
НАЧЕЛНИК
Датум:08.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

23. април 2015.

Одобравају се новчана средства Станко Мићић ,ЈМБГ0106969183911 из Локања , за покривање трошкова
лијечења у износу од 200,00 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: 08-430-357/15
НАЧЕЛНИК
Датум:08.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Десанки Аћимовић
,ЈМБГ-2606961188906 из Бошковића , за покривање
трошкова основних животних потреба 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: 08-430-179/15
НАЧЕЛНИК
Датум:08.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.

Члан 1.
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Број 5

23. април 2015.

Одобравају се новчана средства Жељко Лазаревић из
Зворника,ЈМБ-3001972183896 из Пађина, за покривање
трошкова лијечења у износу од 200,00 КМ.

ЗАКЉУЧ А К

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: 08-430-358/15
НАЧЕЛНИК
Датум:08.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

Одобрава се Јасиковац Миленку ЈМБ 1711973183890
Зворник-Снагово
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: 08-414-6220/15
НАЧЕЛНИК
Датум:08.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

Члан 1.
Одобравају се новчана средства Андрић Коси,ЈМБ1002955187774 из Тршића , за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 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: 08-430-209/15
НАЧЕЛНИК
Датум:08.04.2015. 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 Јасиковац Миленка ,
Начелник општине доноси

I

Члан 1.
Одобравају се новчана средства Томић Невени,ЈМБ1412991778616 из Малешића, за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 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: 02-430-398/15
НАЧЕЛНИК
Датум:08.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
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Број 5
Члан 1.

Одобрава се Ивановић Божи из Китовница ,ЈМБ0701974183909, једнократна новчана помоћ на име
трошкова смјештаја за мјесец април 2015.године , у
износу од 150,00 КМ.
Кућа именованог је оштећена од клизишта.
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: 08-430-412/15
НАЧЕЛНИК
Датум:13.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Туристичкој организацији општине
Зворник, исплата 5.000,00 КМ, намјенски за
финансирање текућих активности у 2015.години.
Члан 2.
Средства из тачке 1.овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције, Субвенција за рад Туристичке
организације, економски код 414100.
Средства ће се уплатити на жиро-рачун Туристичке
организације.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-46/15
НАЧЕЛНИК
Датум:15.04.2015. 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
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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 Јанковић Сање , Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Јанковић Сањи ЈМБ 18119788185705Зворник-УЛ.Св.Саве 5А,9/38,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: 08-414-67/15
НАЧЕЛНИК
Датум:16.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12
и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине
Зворник за 2014. годину ("Службени гласник општине
Зворник", број: 13/13), Начелник општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета
општине Зворник за 2014.годину у оквиру потрошачке
јединице 01190180-Одјељење за борачко инвалидску
заштиту, са позиције:
- 416100-Текуће помоћи за финансирање
збрињавања најугроженијих породица, на
позицију:
- 416100-Текуће помоћи за инвалиде, рањене и
ППБ, у износу 1.000,00 КМ, са позиције:
- 511300-Средства за заштиту и одржавање
споменика и спомен обељежја, на позиције:
- 416100-Текуће помоћи за инвалиде, рањене и
ППБ, у износу 325,00 КМ,
- 415200-Грант за финансирање Општинске
борачке организације Зворник, у износу 700,00
КМ,
- 415200-Грант
за
финансирање
ОО
Заробљених и несталих лица Зворник, у
износу 605,00 КМ,
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415200-Грант за финансирање Удружења
Ратних војних инвалида Зворник, у износу
1.810,00 КМ,
у оквиру потрошачке јединице 01190150-Одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, са
позиције:
- 414100-Субвенције за Дом здравља Зворниксубвенција, на позицију:
- 511100-Издаци за стамбено збрињавања ППБ
и РВИ, у износу 3.860,00 КМ, за потрошачку
јединицу 01190180-Одјељење за борачко
инвалидску заштиту, са позиције:
- 414100-Субвенције за Дом здравља Зворниксубвенција, на позицију:
- 412200-Расходи по основу утрошка енергије, у
износу 2.310,00 КМ за потрошачку јединицу
01190125-Служба професионалне ватрогасне
јединице, са позиције:
- 414100- Субвенције за Дом здравља Зворниксубвенција, на позиције:
- 412200-Расходи по основу утрошка енергије, у
износу 1.850,00 КМ за потрошачку јединицу
01190240-Служба
за
развој
локалне
самоуправе, заједничке послове и управљање
људским ресурсима,
- 412300-Расходи за режијски материјал, у
износу 1.640,00 КМ за потрошачку јединицу
01190240-Служба
за
развој
локалне
самоуправе, заједничке послове и управљање
људским ресурсима,
- 412600-Путни трошкови, у износу 4.800,00 КМ
за потрошачку јединицу 01190240-Служба за
развој локалне самоуправе, заједничке
послове и управљање људским ресурсима,
- 412600-Расходи за гориво, у износу 4.720,00
КМ за потрошачку јединицу 01190240-Служба
за развој локалне самоуправе, заједничке
послове и управљање људским ресурсима,
у оквиру потрошачке јединице 01190110-Стручна
служба Скупштине општине, са позиције:
- 412900-Расходи за организације пријема,
манифестација и обиљежавање значајних
датума, на позиције:
- 412900-Расходи по основу репрезентације, у
износу 360,00 КМ,
- 412900-Расходи за бруто накнаде члановима
комисија, у износу 40,00 КМ,
у оквиру потрошачке јединице 01190120-Кабинет
Начелника општине, са позиције:
- 412100-Расходи по основу закупа, на позицију:
- 412900-Расходи по основу репрезентације, у
износу 4.000,00 КМ, са позиције:
- 415200-Грант за СПЦ Зворник, на позицију:
- 415200-Капитални грантови (суфинансирање
заједничких пројеката), у износу 1.000,00 КМ,
са позиције:
- 412700-Расходи за услуге информисања,
медија и стратегија комуникације, на позицију:
-
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412900-Расходи по основу репрезентације, у
износу 7.100,00 КМ, са позиције:
- 412900-Остали нематеријални расходи за
Зворничко културно љето и обиљежавање
значајних датума, на позицију:
- 412900-Расходи по основу репрезентације, у
износу 2.200,00 КМ, са позиције:
- 415200-Грант за презентацију града Зворника,
на позицију:
- 415200-Капитални грантови (суфинансирање
заједничких пројеката), у износу 1.000,00 КМ,
са позиције:
- 415200-Грант за изградњу Саборне цркве у
Зворнику, на позицију:
- 415200-Капитални грантови (суфинансирање
заједничких пројеката), у износу 1.500,00 КМ,
са позиције:
- 415200-Грант за изградњу ИВЗ објеката, на
позицију:
- 415200-Грант за ИВЗ Зворник, у износу
1.000,00 КМ, са позиције:
- 415200-Грант за пројектовање реконструкције
моста Александра Карађорђевића, на
позицију:
- 415200-Капитални грантови (суфинансирање
заједничких пројеката), у износу 500,00 КМ, са
позиције:
- 412900-Остали нематеријални расходи за
набавку сувенира, на позицију:
- 415200-Капитални грантови (суфинансирање
заједничких пројеката), у износу 300,00 КМ, са
позиције:
- Буџетска резерва, на позиције:
- 415200-Грант за финансирање Општинске
борачке организације Зворник, у износу
1.500,00 КМ,
- 415200-Грант за финансирање спортских
организација, у износу 31.820,00 КМ,
- 416100-Једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахране незбринутим лицима, у
износу 15.480,00 КМ,
у оквиру потрошачке јединице 01190140-Одјељење за
финансије, са позиције:
- 621900-Издаци за отплату осталих дугова из
ранијег периода, на позиције:
- 413300-Камате на дугорочне кредите из 2011.
2012. и 2013. године, у износу 6.000,00 КМ,
- 412700-Средства по уговору-Еурорегион,
Савез општина и градова, у износу 3.820,00
КМ,
- 611400-Издаци за зајмове дате радницима, у
износу 2.270,00 КМ,
- 413900-Расходи по основу затезних камата, у
износу 230,00 КМ, са позиције:
- 517100-Издаци по основу пореза на додату
вриједност, на позиције:
- 412900-Накнаде предсједницима Мјесних
заједница, у износу 150,00 КМ,
-
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412900-Расходи за бруто накнаде за рад ван
радног времена, у износу 1.370,00 КМ,
- 412900-Судска рјешења, у износу 7.980,00 КМ,
са позиције:
- 611200-Издаци за акције и учешћа у капиталу,
на позицију:
- 412900-Судска рјешења, у износу 4.500,00 КМ,
са позиције:
- 621600-Издаци за отплату зајмова који се
рефундирају, на позицију:
- 412900-Судска рјешења, у износу 9.500,00 КМ,
са позиције:
- 411200-Нето накнаде трошкова запослених,
на позицију:
- 412900-Расходи за бруто накнаде за рад ван
радног времена, у износу 15.000,00 КМ, са
позиције:
- 411200-Порези и доприноси на остала лична
примања, на позицију:
- 412900- Расходи за бруто накнаде за рад ван
радног времена, у износу 10.000,00 КМ,
у оквиру потрошачке јединице 01190170-Одјељење за
стамбено комуналне послове и послове саобраћаја, са
позиције:
- 511100-Издаци за пројекте водовода-ФИШ
властита средства, на позиције:
- 511100-Издаци
за
суфинансирање
заједничких пројеката, у износу 5.300,00 КМ,
- 412800-Електрична енергија-трошкови уличне
расвјете, у износу 45.630,00 КМ, са позиције:
- 412800-Зимско одржавање путева, на
позиције:
- 412500-Расходи за инфраструктуру у Мјесним
заједницама, у износу 17.360,00 КМ,
- 412700-Уговорене услуге за инфраструктуру, у
износу 1.880,00 КМ,
- 412700-Расходи за постављање кућних
бројева, у износу 440,00 КМ,
- 412900-Расходи по основу пореза, у износу
670,00 КМ,
- 412900-Расходи мртвозорства, у износу
2.570,00 КМ,
у оквиру потрошачке јединице 01190260-Служба
цивилне заштите, са позиције:
- 412500-Средства за санацију и одржавање
водопривредних објеката, на позицију:
- 412600-Расходи за гориво за хитне
интервенције, у износу 20.700,00 КМ,
у оквиру потрошачке јединице 01190300-Центар за
социјални рад, са позиције:
- 411200-Нето накнаде запослених, на позиције:
- 411100-Нето плате, у износу 530,00 КМ,
- 411100-Доприноси на плате, у износу 80,00
КМ,
- 411200-Порези и доприноси на остала лична
примања, у износу 190,00 КМ, са позиције:
- 416100-Финансирање социјалних потреба и
социјалне заштите, на позиције.
-
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412200-Расходи по основу утрошка енергије, у
износу 80,00 КМ,
- 412200-Расходи
по
основу
утрошка
комуналних и комуникационих услуга, у износу
4.040,00 КМ,
- 412300-Расходи за режијски материјал, у
износу 120,00 КМ,
у оквиру потрошачке јединице 08150062-ЈУ
Средњошколски центар "Петар Кочић", са позиције:
- 412600-Путни трошкови, на позицију:
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), у износу 400,00 КМ,
са позиције:
- 412200-Расходи
по
основу
утрошка
комуналних и комуникационих услуга, на
позицију:
- 412200-Расходи по основу утрошка енергије, у
износу 900,00 КМ, са позиције:
- 412700-Расходи за услуге осигурања,
банкарске услуге и услуге платног промета, на
позицију:
- 412200-Расходи по основу утрошка енергије, у
износу 500,00 КМ,
у оквиру потрошачке јединице 08150063-Технички
школски центар, са позиције:
- 412200-Расходи
по
основу
утрошка
комуналних и комуникационих услуга, на
позиције:
- 412200-Расходи по основу утрошка енергије, у
износу 1.820,00 КМ,
- 412300-Расходи за режијски материјал, у
износу 100,00 КМ,
- 412500-Расходи за текуће одржавање, у
износу 40,00 КМ.
Планом буџета на одређеним буџетским
позицијама новчана средства нису искориштена, док на
позицијама гдје се тражи реалокација средства нису
довољна да би се укалкулисали увећани трошкови.
Реалокација новчаних средстава је потребна да би се
до
краја
године
обезбиједило
несметано
функционисање буџетских корисника, служби и
одјељења општинске управе.
-

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-55/14
НАЧЕЛНИК
Датум:29.12.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12
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и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине
Зворник за 2014. годину ("Службени гласник општине
Зворник", број: 13/13), Начелник општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета
општине Зворник за 2014.годину у оквиру потрошачке
јединице 01190400-Дјечији вртић "Наша радост", са
позиције:
- 412400-Расходи за режијски материјалпосебне намјене, на позицију:
- 412300-Расходи за режијски материјалу
износу 1.650,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна
да би се плаћали увећани трошкови на наведеној
позицији.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-53/14
НАЧЕЛНИК
Датум:15.12.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12
и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине
Зворник за 2014. годину ("Службени гласник општине
Зворник", број: 13/13), Начелник општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета
општине Зворник за 2014.годину у оквиру потрошачке
јединице 01190125-Служба професионалне ватрогасне
јединице, са позиције:
- 412500-Расходи за текуће одржавање, на
позицију:
- 516100-Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл., у износу
220,00 КМ, са позиције:
- 511200-Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,
на позиције:
- 412600-Расходи за гориво, у износу 1.265,00
КМ,
- 412200-Расходи по основу утрошка енергије, у
износу 735,00 КМ, са позиције:
- 412200-Расходи
по
основу
утрошка
комуналних и комуникационих услуга, на
позицију:
- 412200-Расходи по основу утрошка енергије, у
износу 1.035,00 КМ,
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Планом буџета на одређеним буџетским
позицијама новчана средства нису искориштена, док на
позицијама гдје се тражи реалокација средства нису
довољна да би се укалкулисали увећани трошкови.
Реалокација новчаних средстава је потребна да би се
до
краја
године
обезбиједило
несметано
функционисање наведене службе.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-50/14
НАЧЕЛНИК
Датум:31.12.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском
систему Републике Српске ("Службени гласник РС",
број: 121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2014. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/13), Начелник
општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета
општине Зворник за 2014.годину у оквиру потрошачке
јединице
01190150-Одјељење
за
привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности, са позиције:
- 416100-Партиципација превоза ученика, на
позицију:
- 416100-Партиципација непотпуних линија, у
износу 10.250,00 КМ, са позиције:
- 414100-Субвенције за Дом здравља Зворниксубвенција, на позиције:
- 416100-Партиципација непотпуних линија, у
износу 6.950,00 КМ,
- 416100-Текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете, у износу 13.530,00 КМ,
са позиције.
- 415200-Грант за учешће у финансирању
примарне здравствене заштите, на позиције:
- 414100-Субвенције за рад Туристичке
организације, у износу 100,00 КМ,
- 414100-Субвенције
за
запошљавање
незапослених, у износу 1.320,00 КМ,
- 415200-Грант за финансирање културних
манифестација, у износу 2.840,00 КМ,
- 415200-Грант за Удружење Савез слијепих
Зворник, у износу 400,00 КМ,
- 415200-Грант за Драмско позориште Зворник,
у износу 280,00 КМ,
- 416100-Једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахране незбринутим лицима, у
износу 4.210,00 КМ.
Планом буџета на одређеним буџетским
позицијама новчана средства нису искориштена, док на
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позицијама гдје се тражи реалокација средства нису
довољна да би се укалкулисали увећани трошкови.
Реалокација новчаних средстава је потребна да би се
до
краја
године
обезбиједило
несметано
функционисање наведеног одјељења.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-51/14
НАЧЕЛНИК
Датум:31.12.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12
и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине
Зворник за 2014. годину ("Службени гласник општине
Зворник", број: 13/13), Начелник општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета
општине Зворник за 2014.годину у оквиру потрошачке
јединице 01190240-Служба за развој локалне
самоуправе, заједничке послове и управљање људским
ресурсима, са позиције:
- 412700-Расходи
за
стручне
услуге
(информисања и медија, правне, ревизорске,
компјутерске, административне, вјештачења и
пројектна документација), на позицију:
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), у износу 500,00 КМ,
са позиције:
- 511700-Издаци за нематеријалну произведену
имовину, на позиције:
- 412200-Расходи
по
основу
утрошка
комуналних и комуникационих услуга, у износу
4.130,00 КМ,
- 412300-Расходи за режијски материјал, у
износу 350,00 КМ,
- 412600-Путни трошкови, у износу 120,00 КМ,
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), у износу 120,00 КМ,
са позиције:
- 511200-Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкција објеката Административне
службе, на позиције:
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), у износу 2.700,00 КМ,
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412700-Расходи за услуге осигурања,
банкарских услуга и услуга платног промета, у
износу 130,00 КМ, са позиције:
- 412700-Расходи
за
стручне
услуге
(информисања и медија, правне, ревизорске,
компјутерске, административне, вјештачења и
пројектна документација), на позицију:
- 412500-Расходи за текуће одржавање, у
износу 6.000,00 КМ, са позиције:
- 511300-Издаци за набавку опреме Административна служба, на позицију:
- 412500-Расходи за текуће одржавање, у
износу 910,00 КМ, са позиције:
- 412700-Расходи
за
стручне
услуге
(информисања и медија, правне, ревизорске,
компјутерске, административне, вјештачења и
пројектна документација), на позицију:
- 412700- Расходи за услуге осигурања,
банкарских услуга и услуга платног промета, у
износу 430,00 КМ.
Планом буџета на одређеним буџетским позицијама
новчана средства нису искориштена, док на позицијама
гдје се тражи реалокација средства нису довољна да
би се укалкулисали увећани трошкови. Реалокација
новчаних средстава је потребна да би се до краја
године обезбиједило несметано функционисање
наведене службе.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-51/14
НАЧЕЛНИК
Датум:31.12.2014. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12
и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине
Зворник за 2014. годину ("Службени гласник општине
Зворник", број: 13/13), Начелник општине д о н о с и
-

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета
општине Зворник за 2014.годину у оквиру потрошачке
јединице 01190400-Дјечији вртић "Наша радост", са
позиције:
- 412400-Расходи за режијски материјалпосебне намјене, на позиције:
- 412200-Расходи
по
основу
утрошка
комуналних и комуникационих услуга, у износу
870,00 КМ,
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), у износу 25,00 КМ,
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412500-Расходи за текуће одржавање, у
износу 1.060,00 КМ, са позиције:
- 511300-Издаци за набавку постројења и
опреме, на позицију:
- 412700-Расходи
за
стручне
услуге(информисања и медија, правне,
ревизорске, компјутерске, административне,
вјештачења и пројектна документација), у
износу 300,00 КМ, са позиције:
- 411200-Нето накнаде запослених, на позиције:
- 412700-Расходи
за
стручне
услуге(информисања и медија, правне,
ревизорске, компјутерске, административне,
вјештачења и пројектна документација), у
износу 1.480,00 КМ,
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), у износу 530,00 КМ.
Планом буџета на одређеним буџетским позицијама
новчана средства нису искориштена, док на позицијама
гдје се тражи реалокација средства нису довољна да
би се укалкулисали увећани трошкови. Реалокација
новчаних средстава је потребна да би се до краја
године обезбиједило несметано функционисање
буџетског корисника.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-1/2015
НАЧЕЛНИК
Датум:22.01.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12
и 52/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине
Зворник за 2015. годину ("Службени гласник општине
Зворник", број: 15/14),
Начелник Одјељења за
финансије д о н о с и
-

23. април 2015.

Реалокација новчаних средства је потребна
да би се платиле обавезе добављачу за извршене
услуге израде рачунарског програма.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-2/2015
НАЧЕЛНИК
Датум:09.04.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Општинска управа Зворник , Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја ,
објављује
О Г Л А С
Општинска управа Зворник – Одјељење за
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја на
основу свог рјешења број: 05-373-3/15 од 30.03.2015.
године, извршило је у регистру Заједница етажних
власника стамбених зграда у регистарском листу број
149 упис промјене лица овлашћеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде ''Москва'' која се
налази у Улици Вука Караџића бр.4 у Зворнику, на тај
начин што ће досадашњем предсједнику Управног
одбора
Бодирога
Небојши , престати право
заступања Заједнице етажних власника зграде
''Москва'' .
У будућем раду , Заједницу етажних власника
зграде ''Москва'' Зворник, ће заступати предсједник
Управног одбора Брајић Бојан.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
Број: 05-373-3/15
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум:30.03.2015. године
Бранко Јашић,с.р.

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета
општине Зворник за 2015.годину у оквиру потрошачке
јединице 01190300, са позиције:
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног
времена, судска рјешења, репрезентација,
прекњижавање пореза), на позицију:
- 412700-Расходи
за
стручне
услуге(информисања и медија, правне,
ревизорске, компјутерске, административне,
вјештачења и пројектна документација), у
износу 800,00 КМ.
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

СТРАНА

1.

Правилник о начину формирања, гласања и одлучивања комисије за јавне набавке

2.

Одлука о именовању комисија за процјену штета од поплава и клизишта у 2015.години

3.

Одлука о допуни Одлуке о именовању комисија за процјену штета од поплава и клизишта у
2015.години

4.

Одлука о именовању кандидата за комисију за јавне набавке

5.

Одлука о усвајању Стратешког плана за активност јединице-одсјека за интерну ревизију

6.

Рјешење о допуни рјешења о именовању одговорног лица за контролу квантитета и квалитета
извршених послова у односу на уговор

5

7.

Рјешење о именовању комисије за одабир корисника за донацију новчаних средстава Црвеног крста
Републике Српске

6

8.

Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Регулација корита дијела ријеке Хоче у МЗ Каракај“

9.

Рјешење о именовању комисије за категоризацију путева

10. Рјешење о одређивању локација такси стајалишта и броја мјеста на такси стајалиштима

1
3
4
4
5

6
7
7

11. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Систематска дератизација јавних површина и
објеката (прољећна и јесења) на подручју општине Зворник за 2015.годину“

8

12. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Одржавање локалне депоније и уклањање дивљих
депонија“

9

13. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Санација локалног пута у МЗ Горња Каменица –
Лот1 и Асфалтирање пута у МЗ Горње Снагово-Лот2“

9

14. Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке „„Регулација корита дијела ријеке Хоче у МЗ Каракај“

10

15. Рјешење о именовању Стевановић Бојана за вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке „Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и израда вјештачких
избочина“
16. Рјешење о именовању Бошковић Анђелка за вршиоца сталног стручног надзора у предмету јавне
набавке „Одржавање уличне јавне расвјете у граду Зворнику“
17. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Крпљење ударних рупа у граду Зворнику“
18. Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Славку

10

10
11
11
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19. Закључак о одобравању новчаних средстава Шакотић Борки
20. Закључак о одобравању новчаних средстава Пантић Бошку
21. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Милану
22. Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Слађани
23. Закључак о одобравању новчаних средстава Мичић Драгани
24. Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Биљани
25. Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Петру
26. Закључак о одобравању новчаних средстава Борковић Душану
27. Закључак о одобравању новчаних средстава Љепић Нади
28. Закључак о одобравању новчаних средстава превоза ученицима
29. Закључак о одобравању новчаних средстава Обачкић Јови
30. Закључак о одобравању новчаних средстава Суботић Слободану
31. Закључак о одобравању новчаних средстава Марић Предрагу
32. Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић Миловану
33. Закључак о одобравању новчаних средстава Бошковић Ружи
34. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Ненаду
35. Закључак о одобравању новчаних средстава Цвјетиновић Јулијани
36. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Ненаду
37. Закључак о одобравању новчаних средстава Омладинском савјету Зворник
38. Закључак о одобравању новчаних средстава Чоловић Мирјани
39. Закључак о одобравању новчаних средстава Соро Маји
40. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Јованки
41. Закључак о одобравању новчаних средстава Кокотовић Бориславу
42. Закључак о одобравању новчаних средстава Матић Михајлу
43. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Милици
44. Закључак о одобравању новчаних средстава Благојевић Вишњи
45. Закључак о одобравању новчаних средстава Перишић-Кулић Биљани
46. Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Љуби
47. Закључак о одобравању новчаних средстава Милановић Брани
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48. Закључак о одобравању новчаних средстава Ходај Фатону
49. Закључак о одобравању новчаних средстава Видовић Раденку
50. Закључак о одобравању новчаних средстава Аврамовић Рајку
51. Закључак о одобравању новчаних средстава Антић Тањи
52. Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Здравку
53. Закључак о одобравању новчаних средстава Јосиповић Нади
54. Закључак о одобравању новчаних средстава Петковић Бојану
55. Закључак о одобравању новчаних средстава Цвијановић Даници
56. Закључак о одобравању новчаних средстава СШЦ „Петар Кочић“ Зворник
57. Закључак о одобравању новчаних средстава Омеровић Фати
58. Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Мири
59. Закључак о одобравању новчаних средстава Павловић Загорки
60. Закључак о одобравању новчаних средстава Павловић Стјепанији
61. Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Споменки
62. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђукић Верици
63. Закључак о одобравању новчаних средстава Лукић Милану
64. Закључак о одобравању новчаних средстава Пезеровић Џемили
65. Закључак о одобравању новчаних средстава Симанић Савки
66. Закључак о одобравању новчаних средстава Ћирковић Љиљани
67. Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Виолети
68. Закључак о одобравању новчаних средстава Никић Миладину
69. Закључак о одобравању новчаних средстава Пантић Драгољубу
70. Закључак о одобравању новчаних средстава Писић Виду
71. Закључак о одобравању новчаних средстава Пејић Предрагу
72. Закључак о одобравању новчаних средстава Тениском клубу „АС“ Роћевић
73. Закључак о одобравању новчаних средстава Млађеновић Стојанки
74. Закључак о одбијању захтјева Бошњаковић Амела
75. Закључак о одобравању новчаних средстава Глишић Војиславу
76. Закључак о одобравању новчаних средстава Вановац Ратки
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77. Закључак о одобравању новчаних средстава Ракић Зорану
78. Закључак о одобравању новчаних средстава Миловановић Душку
79. Закључак о одобравању новчаних средстава Недић Дејану
80. Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Сави
81. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Митру
82. Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Ради
83. Закључак о одобравању новчаних средстава Милановић Ненаду
84. Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдаревић Алдијани
85. Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ „Дом омладине“ Зворник
86. Закључак о одобравању новчаних средстава Бошњаковић Амели
87. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Јови
88. Закључак о одобравању новчаних средстава Мијић Недељку
89. Закључак о одобравању новчаних средстава Рудановић Славољубу
90. Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић Станку
91. Закључак о одобравању новчаних средстава Аћимовић Десанки
92. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазаревић Жељку
93. Закључак о одобравању новчаних средстава Андрић Коси
94. Закључак о одобравању новчаних средстава Јасиковац Миленку
95. Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Невени
96. Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Божи
97. Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији Зворник
98. Закључак о одобравању новчаних средстава Јанковић Сањи
99. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2014.годину
100. у оквиру потрошачке јединице 01190180 – Одјељење за борачко инвалидску заштиту
101. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2014.годину
102. у оквиру потрошачке јединице 01190400 – Дјечији вртић „Наша Радост“ Зворник
103. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2014.годину
104. у оквиру потрошачке јединице 01190125 – Служба професиoналне ватрогасне јединице
105. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2014.годину
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Број 5

Службени гласник општине Зворник

23. април 2015.

106. Оглас о извршеном упису лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника зграде
„Москва“ Зворник

37

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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