СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК

Скупштина општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
На основу члана 7. Закона о организацији и
спровођењу пописа становништва, домаћинства и
станова 2013. године у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске“, број: 70/12, 39/13), члана
30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 26. и 43. Статута општине Зворник - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10,
14/12 и 3/13) Скупштина општине Зворник, на
1.ванредној сједници одржаној дана 19. јула 2013.
године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКЕ
ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И
СПРОВОЂЕЊЕ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА,
ДОМАЋИНСТВА И СТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК У 2013. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о формирању општинске пописне комисије за
организацију и спровођења пописа становништва,
домаћинстава и станова на подручју општине Зворник у
2013. години (број: 01-022-131/13 од 27.06.2013. године)
у члану 2. одлуке мијења се тачка 3. гдје се умјесто
члана пописне комисије Алберта Буха именује Анкица
Батинић, професор биологије, представник хрватског
народа у комисији.
Члан 2.
Остали чланови одлуке остају непромијењени.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања
у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-135/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 19.07.2013. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

19.јул 2013. године
ЗВОРНИК
година: XXII
БРОЈ: 08/2013
На основу члана 69. став 1. Закона о уређењу простора
и грађењу ( "Службени гласник Републике Српске",
број: 40/13) и члана 26. и 43 Статута општине Зворникпречишћен текст ("Службени гласник општине
Зворник", број: 3/10, 14/12 и 3/13), Скупштина општине
Зворник на 1.ванредној сједници одржаној дана 19.јула
2013.године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ
ПРОСТОРА И ГРАДСКОМ ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о уређењу простора и градском грађевинском
земљишту ("Службени гласник општине Зворник", број:
6/13), у члану 20. после става 1. додаје се став 2. и
гласи:
Висина ренте по 1м2 корисне површине (КП)
производних и помоћних објеката (производне хале,
складишта,
магацини,
изложбени
простори,
привремени објекти типа киоска, затворене
надстрешнице за смјештај огрева, гараже изграђене од
лаких материјала, објекти за узгој стоке и складиштење
сточне хране, те за објекте за које се према Закону о
уређењу простора и грађењу не издаје грађевинска
дозвола), који ће се градити на градском грађевинском
земљишту, утврђује се у процентима од просјечне
коначне грађевинске цијене 1м2, утврђене на начин
предвиђен чланом 18.Одлуке, и по зонама износи:
а) у првој зони.............................................5%,
б) у другој зони............................................4%,
в) у трећој зони............................................3%,
г) у четвртој зони.........................................2%,
д) у петој зони..............................................1%,
ђ) у шестој зони..........................................0,5%.
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Члан 2.
У члану 20. Одлуке став 2. и став 3. постају став 3. и
став 4.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-136/13
Датум: 19.07.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 207. Закона о општем управном
поступку (''Службени гласник Републике Српске'',
број:13/02) и члана 43.Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10, 14/12 и 3/13) Скупштина општине
Зворник , д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ
1. У ставу 1. алинеја 2. диспозитива Одлуке
Скупштине општине Зворник,број:01-022-21/13
од 21.3.2013.године врши се исправка броја
парцеле, па умјесто 4224/4 треба да
стоји кп.бр.4224/2
2. О горњој исправци извршиће се забележба у
изворнику одлуке која се исправља.
3. Закључак о исправци производи правно дејство од
дана од када производи правно дејство одлука која
се исправља.
4. Овај Закључак објавити у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одјељење за стамбено комуналне послове доставило
је Стручној служби СО Зворник Захтјев за исправку
грешке у куцању текста у Одлуци број 01-022-21/13 од
21.3.2013.године.
Приликом достављања Приједлога Одлуке Скупштини
општине Зворник на усвајање, број горњи, погрешно је
наведена катастарска парцела, тако да умјесто ''
кп.бр.4224/4 '', треба да стоји '' 4224/2.
Како се ради о грешци у писању броја катастарске
парцеле у изворном тексту одлуке, то је одлучено да се
по слушбеној дужности изврши исправка начињене
грешке а у смислу члана 207.Закона о општем
управном поступку.
Против овог закључка не може се уложити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 дана од
дана пријема истог.

19. jul 2013.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-21/13
Датум: 02.07.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Недим Чивић,c.p.

На основу члана 72.став 3. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05 и 118/05), члана 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
Општине Зворник, број:3/10), Начелник општине
доноси:

ОДЛУКУ
I
Уступа се Савјету мјесне заједнице Шетићи на трајно
коришћење основно средство ''дрвени ормар'', (у
даљем
тексту
Предмети)
које
је
дужила
Административна служба општине Зворник , и то:
1.

дрвени ормар инвертни број:1291,
II

Књиговодствена вриједност Предмета као основног
средства је:
1.
дрвени ормар инвентарни
(шестоконвертибилнихмарака41/100)

број:

12916,41

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-016-41/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 72.став 3. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05 и 118/05), члана 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
Општине Зворник, број:3/10), Начелник општине
доноси:

ОДЛУКУ

I
Уступа се Удружењу пензионера Петковци на трајно
коришћење основна средства ''сто'' и ''дрвени ормар'', (у
даљем
тексту
Предмети)
које
је
дужила
Административна служба општине Зворник , и то:
1. Сто канцеларијски радни, инвертни број:0854
2. дрвени ормар нема инвертни број
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II
Књиговодствена вриједност Предмета као основних
средстава је:
1. Сто канцеларијски радни, инвентарни број:0854 3,15
(триконвертибилнемарке 15/100)
2. дрвени ормар књиговодствена вриједност 0,00 км
(нула конвертибилних марака).
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-850/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10)
и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број: 03/10, 14/12 и 03/13) Начелник
општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Изградња канализационе мреже за дио насеља
Каракај – Везионица и Пекарска улица“.
II
Радове ће изводити „Кесо промет“ д.о.о. Тршић бб,
Зворник, према условима из понуде, број: 02-360-983/13, од 17.06.2013. 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''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-98/13
Датум: 04.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

19. jul 2013.

На основу члана 5.Одлуке о расписивању јавне
лицитације за давање у закуп земљишта у државној
својини у Кракају и Брањеву (''Службени гласник
Општине Зворник''-број 7/13) и члана 38. и 44.Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број:3/10), Начелник општине
Зворник д о н о с и:

Р ЈЕ Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ
Члан 1.
У Комисију за спровођење лицитације за додјелу у
закуп јавних површина за постављање привремених
пословних објеката (киоска) у Каракају и Брањеву
именују се:
1. Станковић Ненад, предсједник
Тијанић Веселин, замјеник предсједника,
2. Ђокић Млађена, члан
Стевановић Владан,замјеник члана,
3. Ивановић Бојан,члан
Ристић Миладин,замјеник члана
За записничара комисије се именује Калдесић Невена.
Члан 2.
Задатак комисије је да у складу са Одлуком о
расписивању јавне лицитације за давање у закуп
земљишта у државној својини у Каракају и Брањеву
спроведе лицитацију дана 31.07.2013. године и изврши
одабир најповољнијег понуђача, о чему је дужна да
води записник који ће доставити надлежном органу на
даље поступање.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-475-34/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута oпштине ЗворникПречишћен текст („Службени гласник Општине
Зворник“, број:3/10),Начелник општине Зворник доноси

РЈЕШЕЊЕ
Члан 1.
У комисију за технички пријем изведених радова на
рехабилитацији локалног пута Кисељачки пут-Кисељак,
именују се:
1. Бошковић Небојша, предсједник
2. Максимовић Петар, члан
3. Ристановић милисав, члан
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Члан 2.
Задатак комисије је да изврши интерни технички
преглед изведених радова на рехабилитацији локалног
пута Кисељачки пут-Кисељак и утврди да ли су радови
извршени стручно и квалитетно и у складу са уговором
о извођењу радова број:2-01-1987/12 од 18.10.2012.
године, као и да изврши примопредају истих између
извођача радова АД“Зворник путеви“ Зворник и
инвеститора.
Члан 3.
Oвај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник.“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-51/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44.Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Начелник општине Зворник д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
Члан 1.
У Комисију за преглед изведених радова на одржавању
јавне хигијене, именују се:
1. Бошковић Небојша,предсједник
2. Миња Радовић,члан
3. Максимовић Петар,члан
Члан 2.
Задатак комисије је да изврши преглед изведених
радова на одржавању јавне хигијене у граду Зворнику и
приградским насељима Каракај и Дивич-ЛОТ 1, и одвоз
смећа у насељу Козлук и утовар и одвоз смећа на
путним правцима:Пилица, Сапна, Црни Врх и Кушлат –
ЛОТ 2, и потпишу ситуације изведених радова у
периоду од 01.01.2013. године до закључивања уговора
о пружању услуга , односно до 01.06.2013. године.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-52/13
Датум: 09.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

19. jul 2013.

На основу члана 38. и 44. Статута oпштине ЗворникПречишћен текст („Службени гласник Општине
Зворник“, број: 3/10, 14/12 и 3/13) , Начелник општине
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ
ЛОКАЛНЕ ВОЛОНТЕРСКЕ ПОЛИТИКЕ
Члан 1.
За чланове радне групе за израду локалне волонтерске
политике именују се:
1. Станисалв Томић – предсједник, професор
филозофије, социологије, демократије и људских
права,
2. Јован Готовац – члан, правник у адвокатској
канцеларији
3. Огњен Павловић – члан, савјетник начелника за
младе, НВО и спорт,
4. Дарко
Стефановић
–
члан,
предсједник
Омладинског савјета Зворник
5. Ђорђе Деурић – члан, ЈУ Дом омладине Зворник,
6. Огњен Домуз – члан, координатор локалног
волонтерског сервиса
Члан 2.
Задатак радне групе је да изради документ локалне
волонтерске политике општине Зворник чиме учествује
у пројекту „ Волонтерском легислативом до развоја
локалних заједница“ који спроводи Омладински
комуникативни
центар
у
партнерству
са
Министрарством породице, омладине и спорта
Републике Српске и Омладинским савјетом Републике
Српске.
Члан 3.
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-54/13
Датум: 10.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број: 3/10, 14/12 и 3/13) и члана VI, став 2, Јавног
позива за прикупљање понуда за избор стратешког
партнера Здравствене установе Апотека „Звезда“,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
I
Комисија се формира за провођење поступка избора
стратешког партнера Здравствене установе Апотека
„Звезда“, Зворник у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Милица Аџић, ЗУ Апотека Звезда, предсједник,
Милена Васић, ЗУ Апотека Звезда, члан,
Милош Томић, Општина Зворник, члан,
Александар Јевтић, Општина Зворник, члан,
Митар Ристановић, Општина Зворник, члан.

II
Отварање понуда и утврђивање листе квалификованих
понуђача обавиће се дана 18.07.2013.године у 10.00
часова у малој сали Административне службе општине
Зворник.
Након
констатовања
испуњености
елиминаторних услова са квалификованим учесницима
обавиће се преговори 19.07.2013. године редоследом
који Комисија дефинише Записником са отварања
понуда.
III
Комисија за избор стратешког партнера, дужна је након
проведеног преговарачког поступка саставити записник
са препоруком Начелнику општине Зворник за избор
најповољнијег понуђача.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-103/13
Датум: 15.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Организација
манифестације „Зворничко љето 2013.“, број: 02-360114/13, у саставу:

1.
2.
3.
4.
5.

19. jul 2013.

Ненад Станковић, предсједник,
Мирослав Р адић, члан,
Срђан Деспић, члан,
Милош Томић, члан,
Александар Јевтић, члан.

II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-114/13 од 09.07.2013, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 17.07.2013.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-114/13
Датум: 15.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. став 1. алинеја
8. и члана 44. Статута општине Зворник, - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број:3/10),
Начелник општине Зворник, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-7/09 од 05.11.2009. године, (у даљем тексту
Правилник), на страни 54. Правилника тачка 1.
„Начелник комуналне полиције“, услови:“ВСС, правни
факултет или факултет природног или техничког
смјера, три године радног искуства и положен стручни
испит за рад у административној служби“, мијењају се
и гласе, услови:“Висока стручна спрема или завршен
први циклус студија који се вреднује са најмање 240
ЕЦТС бодова, пет година радног искуства у траженом
степену образовања, положен стручни испит за рад у
административној служби“, остали услови остају
непромјењени.
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Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеном гласнику општине Зворник”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-5/13
Датум: 04.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. став 1. алинеја
8. и члана 44. Статута општине Зворник, - пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“, број:3/10),
Начелник општине Зворник, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-7/09 од 05.11.2009. године, ... Правилника о
измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-5/13 од
04.07.2013.године, (у даљем тексту Правилник), на
страни 3. Правилника члан 7. Одјељење за просторно
уређење, дјелокруг рада алинеја 6.“ обрачун накнада за
уређење градског земљишта и накнаде на име
природне погодности – једнократна рента“, брише се.
На страни 4. Правилника члан 8. Одјељење за
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја,
дјелокруг рада иза алинеје 32. додаје се алинеја
33.“Обрачун накнада за уређење градског земљишта и
накнаде на име природне погодности – једнократна
рента“
Члан 2.
На страни 28. Правилника тачка 14. „Самостални
стручни сарадник за путеве и послове надзора“ и
Правилника о измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник број:02-0145/11 од 13.04.2011.године и Правилника о измјенама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Зворник број:02-014-1/13 од
08.01.2013.године, мјења се и гласи:„Самостални
стручни сарадник за послове надзора, за уређење
градског грађевинског земљишта и ренту“
Опис послова иза алинеје 8. додају се нове алинеје:

19. jul 2013.

израђује записник обрачуна трошкова уређења
градског грађевинског земљишта и ренте са свим
параметрима на основу којих су обрачунати
- доноси рјешење о износу накнада за трошкове
уређења градског грађевинског земљишта и износу
ренте
- доноси рјешења којим се утврђује накнада за
легализацију објеката (накнада на име трошкова
уређења градског грађевинског земљишта и рента).
Број извршилаца:“1 (један)“, мијења се и гласи, број
извршилаца:“2
(два)“,
остали
услови
остају
непромјењени.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеном гласнику општине Зворник”.
-

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-6/13
Датум: 05.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута oпштине ЗворникПречишћен текст („Службени гласник Општине
Зворник“, број: 3/10), Начелник општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Радовић Жељку, ЈМБГ
2502977183920, у износу 300,00 КМ на име
организовања и плаћања трошкова сахране за
преминулу Радовић Вукану из МЗ Петковци која је била
корисник права код центра за социјални рад у
Зворнику.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100 – Дознаке за
сахране незбринутих лица, потрошачка јединица
Одјељење за финансије - 01190140.
Члан 3.
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије Административне службе општине
Зворник.
Члан 4.
Oвај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник.“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-430-610/13
Датум: 25.06.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и Програма коришћења буџетских средстава
за унапређење пољопривредне производње у општини
Зворник за 2013. годину, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобравa се Лазић (Млађен) Радивоју из Горњег
Локања, Гајићи, ЈМБГ-3107961183898, једнократна
новчана помоћ на име учешћа у санацији штете која је
узрокована нападом паса луталица на стадо оваца у
висини
од
300,00
КМ
(тристотинеконвертибилнихмарака).
Члан 2.
Исплата ће се извршити на благајни општине.
Исплата се врши на терет субвенција за развој
пољопривреде, економски код-414100.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-583/13
Датум: 28.06.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Куцаловић Дејане , Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Куцаловић Дејани ЈМБ 1405995189066 –
Зворникк – Г.Принципа бб једнократна новчана помоћ
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.

19. jul 2013.

IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-137/13
Датум: 01.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Рикић Владанке , Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Рикић Владанки ЈМБ 0311992778631 –
Зворник – Каракај једнократна новчана помоћ 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 закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-138/13
Датум: 01.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Грахић Вахида , Начелник општине доноси:
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ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Грахић Вахиду ЈМБ 2510980183896 –
Зворник – Ђулићи једнократна новчана помоћ 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 закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-139/13
Датум: 01.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Николић Славице , Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се Николић Славици ЈМБ 2910987778621 –
Зворник – Јасеница једнократна новчана помоћ 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 закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-140/13
Датум: 01.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

19. jul 2013.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Ђурић Смиљане , Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Ђурић Смиљани ЈМБ 0302980186942 –
Зворник – Ул. Ослобођења једнократна новчана помоћ
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 закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-141/13
Датум: 01.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Јашаревић Амела , Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Јашаревић Амелу ЈМБ 2410988183904 –
Зворник – Крижевићи - Сеферовићи
једнократна
новчана помоћ 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.
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IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-142/13
Датум: 01.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Бегановић Сенида , Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Бегановић Сениду ЈМБ – Зворникк –
Г.Принципа бб једнократна новчана помоћ 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 закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-143/13
Датум: 01.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Самарџић Биљане , Начелник општине доноси:

19. jul 2013.

З А К Љ У Ч А К

I
Одобрава се Самарџић Биљани ЈМБ: – Зворникк –
Гробнице Ул. Радничка С-6 4/8 једнократна новчана
помоћ 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 закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-144/13
Датум: 01.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Мрдаљ Валерије , Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се Мрдаљ Валерији ЈМБ 161099715077 –
Зворник – Малешић једнократна новчана помоћ 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 закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-145/13
Датум: 01.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44.Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Видаковић Раде,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одбија се Видаковић Рада ЈМБ 0502991188911-КозлукТршић бб једнократна новчана помоћ у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете. Средства за прво
рођено дијете предвиђена су за 2013. годину. У
документацији недостаје кућна листа.
Члан 2.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-146/13
Датум: 02.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Чворак (Саво) Младену из Јардана, са ЈМБ:
2604983773664, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова набавке основних животних
намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

19. jul 2013.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-587/13
Датум: 03.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута oпштине ЗворникПречишћен текст („Службени гласник Општине
Зворник“, број: 3/10), Начелник општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Илић (Стево) Жељку, РВИ, из Зворника ул. Мајевичка
бб, са ЈМБГ: 0403963180028, одобрава се исплата у
износу од 100,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закњучка обезбједиће се са
позиције 416100 – средства за инвалиде, рањене и
ППБ
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник.“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-520/13
Датум: 03.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Перић (Вељко) Јоки из Зворника, ул. Браће Југовића „Б19“ 4/10, са ЈМБ 1412980778649, одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.

10

Службени гласник општине Зворник

Број 08

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-550/13
Датум: 03.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Продановић Ненаду из Зелиња, са ЈМБ:
1204978183911, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова набавке основних животних
намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-588/13
Датум: 03.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

19. jul 2013.

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Радовановић (Радован) Ранку из Зворника, ул. Браће
Југовића „Б-8“/13, са ЈМБ 0301959171777, одобрава се
исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова набавке
основних животних намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-600/13
Датум: 03.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута oпштине ЗворникПречишћен текст („Службени гласник Општине
Зворник“, број: 3/10), Начелник општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Џинић Драгиши, РВИ, из Каракаја, са ЈМБГ:
2909974182403, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закњучка обезбједиће се са
позиције 416100 – средства за инвалиде, рањене и
ППБ
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Oвај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник.“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-613/13
Датум: 03.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тајић (Лазар) Раји из Доњег Локања, са ЈМБГ:
2105942183910, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.

19. jul 2013.

Члан 4.
Oвај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник.“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-129/13
Датум: 04.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.

Члан 1.
Одобравају се средства Пожарчевић (Милан) Радовану
из Челопека, са ЈМБ: 1512963184225, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
набавке основних животних намирница у износу од
100,00 КМ.
Члан 2.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

Број: 02-430-616/13
Датум: 03.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута oпштине ЗворникПречишћен текст („Службени гласник Општине
Зворник“, број: 3/10), Начелник општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Туристичкој организацији општине Зворник одобрава се
исплата у износу од 1.000,00 КМ на име новчане
помоћи за покривање дијела зтошкова организације „2.
Мото скупа – Зворник 2013“. У чијој организацији
учествују Мото клуб „Дрински СОКО“ и Туристичка
организација општине Зворник.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200.
Средства уплатити на жиро рачун Туристичке
организације општине Зворник.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-396/13
Датум: 04.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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З А К Љ У Ч А К

Члан 1.
Одобравају се средства Спасојевић (Радован) Ковиљки
из Зворника ул. Светог Саве бр. 68, са ЈМБ:
1605943188893, на име једнократне новчане помоћи 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.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-418/13
Датум: 04.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАК ЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Рикић (Јован) Ради из
Зворника ул. Јадарска бр. 22, са ЈМБ: 1006956188891,
на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-507/13
Датум: 04.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

19. jul 2013.

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

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Видаковић (Светозар) Анђелку
из Петковаца, са ЈМБ: 3006963183908, на име
једнократне новчане помоћи 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.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-544/13
Датум: 04.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Тадић (Немања) Драгомиру из
Зворника – Метеризе 2/4, са ЈМБ: 011094918223, на
име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова набавке основних животних намирница у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-577/13
Датум: 04.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Нинић (Симо) Гордани из
Зворника – Подрињска бр. 18, са ЈМБ: 0109967187250,
на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова набавке основних животних намирница у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-578/13
Датум: 04.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

19. jul 2013.

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Видаковић ( Владан) Милки из
Горњих Грбаваца, са ЈМБ: 2410985188905, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
набавке основних животних намирница у износу од
100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-594/13
Датум: 04.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута oпштине ЗворникПречишћен текст („Службени гласник Општине
Зворник“, број: 3/10), Начелник општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Рикановић Цвики. ППБ, из Табанаца, са ЈМБГ:
1703951183894, одобрава се исплата у износу од
100,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100 – средства за
инвалиде, рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије Административне службе општине
Зворник.
Члан 4.
Oвај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник.“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-611/13
Датум: 04.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Хрустановић (Хилмо) Салиху
из Крижевића, са ЈМБ: 2306967183902, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења дјетета у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-614/13
Датум: 04.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Јекић (Младен) Драги из
Роћевића, са ЈМБ: 2702952183895, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

19. jul 2013.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-623/13
Датум: 04.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стевановић (Цвијан) Милу из Зворника – Шћемлија, са
ЈМБ: 1703976183929, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-635/13
Датум: 04.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Радовић (Десимир) Стани из
Грбаваца, са ЈМБ: 2509953188896 на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова набавке
основних животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-601/13
Датум: 05.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44.Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Хаџић Хусрефа,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Хаџић Хусрефу ЈМБГ: 0706976183908 –
Зворник – Кула - Град једнократна новчана помоћ 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 закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.

19. jul 2013.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-147/13
Датум: 08.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јосић (Трипун) Милошу из Малешића, са ЈМБ:
0907960183911,одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова набавке животних намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-374/13
Датум: 08.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Миљановић Воиславу из Зворника-Гробнице, са ЈМБ:
2908977183935,одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи-тешка
материјална ситуација.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-374/13
Датум: 08.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства сликарској радионици
Палета за покривање трошкова учешћа на сликарским
колонијама у износу од 1.500,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције Грант за презентацију града Зворника-412500
кабинет начелнбика општине. Средства уплатити на
жиро рачун сликарске радионице.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-131/13
Датум: 09.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута oпштине ЗворникПречишћен текст („Службени гласник Општине
Зворник“, број: 3/10, 14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

19. jul 2013.

ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се Туристичкој организацији општине
Зворник, исплата 500 КМ, намјенски на име
финансирања организовања традиционалног турнира
„Петровдан 2013“ у Козлуку.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције, Грант за презентацију града,
економски код 415200, кабинет Начелника.
Средства ће се уплатити на жиро-рачун Туристичке
организације.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије Административне службе општине
Зворник.
IV
Oвај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник.“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-132/13
Датум: 09.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44.Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Субашић Тифе,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се Субашић Тифи ЈМБГ: 1811989188927 –
Зворник – Поточани једнократна новчана помоћ 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 закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-148/13
Датум: 09.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44.Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Богићевић Стеве,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Богићевић Стеви ЈМБГ: 0408989183892 –
Зворник – Ђевање једнократна новчана помоћ 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 закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-149/13
Датум: 09.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 72 став 3.Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број:101/04,42/05 и 118/05) члана 44.Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број:3/10), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Комисији за организацију и спровођење
пописа становништва, домаћинстава и станара на
подручју Општине Зворник ( у даљем тексту Комисија)
на коришћење канцеларија број 45 и мала сала
Административне службе Општине Зворник.

19. jul 2013.

II
Комисија ће одобрене просторије користити до
окончања
поступка
пописа
становништва,
домаћинстава и станра на подручју Општине Зворник.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-134/13
Датум: 09.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута oпштине ЗворникПречишћен текст („Службени гласник Општине
Зворник“, број: 3/10,14/12 и 3/13), Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Лазић Зорану из Зворника, ЈМБГ 0308996183925, исплата 250,00 КМ на име помоћи за
плаћање дијела трошкова „Летње школе“ у
Истраживачкој станици за младе таленте „Петница“ у
Ваљеву.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције, 416100 – Награде вуковаца и
школска такмичења.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије Административне службе општине
Зворник.
IV
Oвај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник.“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-652/13
Датум: 09.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:
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ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Видаковић (Рајо) Стеви из
Каракаја , са ЈМБ: 0308950183904, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова набавке
лијекова у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-576/13
Датум: 10.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Миличић (Чедо) Раденку из
Ораовца , са ЈМБ: 0510975183945, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова набавке
основних животних намирница у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-584/13
Датум: 10.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

19. jul 2013.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мијић (Стево) Милици из Локања са ЈМБ
2001995778665 одобрава се исплата у износу од 150,00
КМ на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења члана породице..
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-645/13
Датум: 01.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број:101/04,
42/05), члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник
за 2013. годину (''Службени гласник општине Зворник'',
број:14/12), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете, број:02-022-2/13, а на
захтјев Смајловић Рамизе , Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Смајловић Рамизи ЈМБ 2712969188896 –
Зворник – Ново Село - Буљубашићи једнократна
новчана помоћ у износу од 150,00 КМ за социјално
угрожену породицу.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
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III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-629/13
Датум: 11.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44.Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Ћуповић Драгане,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Ћуповић Драгани ЈМБГ: 0204976138109 –
Зворник – Тршић једнократна новчана помоћ у износу
од 200,00 КМ за социјално угрожену породицу.
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 закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-646/13
Датум: 11.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

19. jul 2013.

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Глишић (Момчило) Војиславу
из Каракаја, са ЈМБ: 1006955174153, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
набавке основних животних намирница у износу од
150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-647/13
Датум: 10.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Челић (Зорислав) Тимотији из
Зворника – АДА Стара болница са ЈМБ:
1001963182392, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова набавке основних животних
намирница у износу од 100,00 КМ..
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-662/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Бркић (Аган) Рамизу из
Глумине, са ЈМБ: 1301966183903, на име једнократне
новчане помоћи 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.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-528/13
Датум: 12.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Кокоруш (Гојко) Слободану из
Брањева, са ЈМБ: 2406972174142, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова набавке
основних животних намирница у износу од 100,00 КМ..
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

19. jul 2013.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-664/13
Датум: 12.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44.Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Спасојевић Драгана,
Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се Спасојевић Драгану ЈМБГ 0201961183915Зворник-Јасеница једнократна новчана помоћ у износу
од 400,00 КМ за социјално угрожену породицу.
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 закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-636/13
Датум: 15.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12
и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник
за 2013. годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 14/12),Начелник Одјељења за финансије доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2013.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120- Кабинет Начелника општине, са позиције:
- 372200-Буџетска резерва, на позицију:
- 416100-Текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете, у износу 20.000,00 КМ, за
потрошачку јединицу 01190150-Одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
Реалокација новчаних средстава је потребна да би се
финансирао велики број захтјева за новорођену дјецу.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-19/13
Датум: 01.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу чланаза 2013. годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 14/12),Начелник Одјељења за
финансије доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

19. jul 2013.

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12
и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник
за 2013. годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 14/12),Начелник Одјељења за финансије доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
08150062- Гимназија и ССШ ''Петар Кочић'', са позиције:
- 412900-Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза), на позицију:
- 412600-Путни трошкови, у износу 500,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна да би се
измириле увећане обавезе настале због одласка
ученика на школска такмичења.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-23/13
Датум: 08.07.2013. год

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.

Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190170- Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја, са позиције:
412500-Расходи за инфраструктуру у граду,на
позицију
- 412900-Расходи мртвозорства, у износу 5.000,00
КМ.
Реалокација је потребна да би се финансирали
увећани расходи мртвозорства у текућој години.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
-

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-22/13
Датум: 26.06.2013. год

НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бојан Ивановић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СТРАНА
1. Одлукa о измјени Одлуке о формирању Општинске пописне комисије за организацију и спровођење
1
пописа становништва, домаћинстава и станова на подручју општине Зворник у 2013. години
2. Одлука о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и градском грађевинском земљишту
1
3. Закључак о исправци грешке у одлуци Скупштине општине Зворник, бр: 01-022-21/13 од 21.03.2013.
2
године
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Одлука о уступању МЗ Шетићи основно средство ''дрвени ормар''
2
2. Одлука о уступању Удружењу пензионера Петковци ''сто''
2
3. Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу Изградња
3
канализационе мреже за дио насеља Каракај- Везионица и Пекарска улица
4. Рјешење о именовању комисије за спровођење поступка лицитације
3
5. Рјешење о именовању комисије за технички пријем
3
6. Рјешење о именовању комисије за преглед изведених радова на одржавању јавне хигијене
4
7. Рјешење о именовању радне групе за израду локалне волонтерске политике
4
8. Рјешење о именовању комисије за спровођење поступка избора стратешког партнера Здравствене
4
установе Апотека ''Звезда''
9. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку Организација манифестација ''Зворничко љето 2013“.
5
10. Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
5
АСО
11. Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
6
АСО
12. Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Жељку
6
13. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Радивоју
7
14. Закључак о одобравању новчаних средстава Куцаловић Дејани
7
15. Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић Владанки
7
16. Закључак о одобравању новчаних средстава Грахић Вахиду
7
17. Закључак о одобравању новчаних средстава Николић Славици
8
18 Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић Смиљани
8
19. Закључак о одобравању новчаних средстава Јашаревић Амелу
8
20. Закључак о одобравању новчаних средстава Бегановић Сениду
9
21. Закључак о одобравању новчаних средстава Самарџић Биљани
9
22. Закључак о одобравању новчаних средстава Мрдаљ Валерији
9
23. Закључак о одобравању новчаних средстава Видаковић Ради
10
24. Закључак о одобравању новчаних средстава Чворак Младену
10
25. Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Жељку
10
26. Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Јоки
10
27. Закључак о одобравању новчаних средстава Продановић Ненаду
11
28. Закључак о одобравању новчаних средстава Радовановић Ранку
11
29. Закључак о одобравању новчаних средстава Џинић Драгиши
11
30. Закључак о одобравању новчаних средстава Тајић Раји
12
31. Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији
12
32. Закључак о одобравању новчаних средстава Пожарчевић Радовану
12
33. Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић Ковиљки
12
34. Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић Ради
13
35. Закључак о одобравању новчаних средстава Видаковић Анђелку
13
36. Закључак о одобравању новчаних средстава Тадић Драгомиру
13
37. Закључак о одобравању новчаних средстава Нинић Гордани
14
38. Закључак о одобравању новчаних средстава Видаковић Милки
14
39. Закључак о одобравању новчаних средстава Рикановић Цвики
14
40. Закључак о одобравању новчаних средстава Хрустановић Салиху
15
41. Закључак о одобравању новчаних средстава Јекић Драги
15
42. Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Милу
15
43. Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Стани
15
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Закључак о одобравању новчаних средстава Хаџић Хусрефу
Закључак о одобравању новчаних средстава Јосић Милошу
Закључак о одобравању новчаних средстава Миљановић Воиславу
Закључак о одобравању новчаних средстава сликарској радионици Палета
Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији
Закључак о одобравању новчаних средстава Субашић Тифи
Закључак о одобравању новчаних средстава Богичевић Стеви
Закључак о одобравању коришћења канцеларије бр.45., и мале сале АСО комисији за организацију и
спровођење пописа становништва, домаћинстава и станова на подручју општине Зворник
52. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Зорану
53. Закључак о одобравању новчаних средстава Видаковић Стеви
54. Закључак о одобравању новчаних средстава Миличић Раденку
55. Закључак о одобравању новчаних средстава Мијић Милици
56. Закључак о одобравању новчаних средстава Смајловић Рамизи
57. Закључак о одобравању новчаних средстава Ћуповић Драгани
58. Закључак о одобравању новчаних средстава Глишић Војиславу
59. Закључак о одобравању новчаних средстава Челић Тимотији
60. Закључак о одобравању новчаних средстава Бркић Рамизу
61. Закључак о одобравању новчаних средстава Кокоруш Слободану
62. Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић Драгану
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2013. годину у оквиру
1. потрошачке јединице 01190120-Кабинет Начелника општине
2.
3.

Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012. годину у оквиру
потрошачке јединице 01190170-Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012. годину у оквиру
потрошачке јединице 08150062-Гимназија и ССШ Петар Кочић
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Издавач: Скупштина општине Зворник
Обрађивач: Стручна служба за послове Скупштине општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
Службени гласник општине Зворник излази по потреби
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