СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Скупштина општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
На основу члана 13.Закона о измјенама и допунама
Закона о предшколском васпитању и образовању ( „
Службени гласник Републике Српске“ број:1/2012), и
члана 38.и 44. Статута општине Зворник („Службени
Гласник општине Зворник“ – пречишћен текст,
број:3/2010) начелник општине Зворник доноси:

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРИЈЕМ ВЕЋЕГ
БРОЈА ДЈЕЦЕ У ВАСПИТНЕ ГРУПЕ
I
Даје се сагласност Дјечијем вртићу „ Наша радост“
Зворник за упус већег броја дјеце у васпитну групу, с
тим да број уписане дјеце није већи од 10% од броја
утврђеног Законом.
II
За реализацију Одлуке задужује се директор Дјечијег
вртића „ Наша радост“ Зворник.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-910-12/12
НАЧЕЛНИК
Датум:18.06.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 03/10), а у складу са чланом 9. и чланом
10. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник
Републике Српске“, број: 53/02), Начелник општине
Зворник, д о н о с и

27.јул 2012. године
ЗВОРНИК
година: XX
БРОЈ: 9/2012

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ОПШТИНСКОГ ПЛАНА
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Члан 1.
Општински план управљања отпадом израдиће Радна
група за пројекат „Општински програм за управљање
чврстим отпадом у БиХ“, који финансира Шведска
међународна агенција за развој - “SIDA“ и реализује
Компанија за инжењерски консалтинг - “Grontmij“,
именована Рјешењем од 25.05.2012. године, бр. 02-11135/12, у сарадњи са консултантима, надлежним
органима управе, представницима привредних
организација и удружења која се баве питањима
заштите животне средине.
Члан 2.
Задатак радне групе, консултаната и осталих
укључених у израду Општинског плана управљања
отпадом је:
анализа тренутног стања у области управљања
отпадом;
утврђивање количине и врсте отпада који се производи,
те начина његовог сакупљања, третирања и
збрињавања;
анализа постојећих капацитета за управљање отпадом
и разматрање потреба за њихово унапређење;
дефинисање праваца и приоритета, као и динамике и
начина решавања проблема у складу са позитивним
домаћим и ЕУ законодавством из области управљања
отпадом и заштите животне средине.
Члан 3.
Општински план упраљања отпадом ће омогућити да
се:
стекне потпуни увид у садашњу ситуацију у управљању
отпадом у општини;
поставе циљеви у управљању отпадом на нивоу
општине у складу са домаћим и ЕУ законодавством;
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одреде метод и оптимални рокови за остваривање тих
циљева и имплементацију плана;
дефинишу укупна финансијска улагања, као и
финансијска улагања за приоритетне делове плана које
је неопходно одмах имплементирати.
Члан 4.
Општински план управљања отпадом биће достављен
Скупштини Општине Зворник на усвајање.
Члан 5.
Општински план управљања отпадом доноси се на
период од шест година и може се ревидирати, а
ставља се на увид јавности сваке године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-97/12
НАЧЕЛНИК
Датум:06.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10)
и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број: 03/10) Начелник општине
Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Уређење градског парка“.
II
Радове ће изводити „Hidrocom“ д.о.о., Зворник, према
условима из понуде, број: 02-360-83-1/12, од
25.06.2012. године, одмах по потписивању уговора о
извођењу радова и увођења у посао од стране
Надзорног органа.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-83/12
НАЧЕЛНИК
Датум:04.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 и 50/10)
и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник

27. јул 2012.

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

РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Спољно уређење изворишта љековите воде у
Кисељаку“.
II
Радове ће изводити „Hidrocom“ д.о.о., Зворник, према
условима из понуде, број: 02-360-94-1/12, од
28.06.2012. године, одмах по потписивању уговора о
извођењу радова и увођења у посао од стране
Надзорног органа.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-94/12
НАЧЕЛНИК
Датум:04.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Санација и
чишћење корита ријеке Сапна на дијелу Лупе Петковци“, број: 02-360-105/12, у саставу:
1. Срђан Деспић, предсједник,,
2. Мирослав Радић, члан,
3. Милош Томић, члан,
4. Зоран Ерић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-105/12 од 06.07.2012, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 17.07.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени

2

Број 9

Службени гласник општине Зворник

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: 02-360-105/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Реконструкција
и асфалтирање главног пута и пута поред Мезарја у МЗ
Глумина“, број: 02-360-106/12, у саставу:
1. Милош Томић, предсједник,,
2. Мирослав Радић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Зоран Ерић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-106/12 од 06.07.2012, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 16.07.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-106/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

27. јул 2012.

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

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Асфалтирање
и реконструкција локалних путева у МЗ Снагово: Лот1 –
Асфалтирање локалног пута дионица Снагово (школа)
– Антићи – Јеремићи; Лот2 – Асфалтирање локалног
пута дионица Јасиковци – Бјељевина I; Лот3 – Санација
клизишта – Јасиковци; Лот4 – Асфалтирање локалног
пута дионица Јасиковци – Бјељевина II; Лот5 –
Асфалтирање локалног пута дионица Јасиковци –
Бјељевина III“, број: 02-360-108/12, у саставу:
1. Милош Томић, предсједник,,
2. Мирослав Радић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Зоран Ерић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-108/12 од 10.07.2012, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 18.07.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-108/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Реконструкција
и асфалтирање пута у засеоцима Тулићи и Гаљићи“,
број: 02-360-109/12, у саставу:
1. Срђан Деспић, предсједник,
2. Мирослав Радић, члан,
3. Милош Томић, члан,
4. Зоран Ерић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-109/12 од 10.07.2012, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 20.07.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-109/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/05 и 50/10)
и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број: 03/10) Начелник општине
Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Миња Радовић из Зворника, по занимању инжењер
грађевине, именује се за вршиоца сталног стручног
надзора на извођењу радова “Уређење и санација пута
испред школе у Брањеву – Лот1 и Крпљење главног
пута у МЗ Доњи Грбавци - Лот2“.
II
Радове ће извршити „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ а.д., Каракај
бб, Зворник , према условима из понуде број: 02-36096-2/12 од 29.06.2012. године, одмах по потписивању
уговора о извођењу радова и увођења у посао од
стране Надзорног органа.

27. јул 2012.

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-96/12
НАЧЕЛНИК
Датум:17.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гласник РС-е број 101*04), члана 5. Уредбе о
давању сагласности на цијне одређених производа и
услуга («Службени гласник РС-е» број 41/00) и члана
38. Статута општине Зворник Пречишћени текст
(«Службени гласник општине Зворник број 3/10»,
Начелник општине д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност АД «Водовод и комуналије» Зворник
на Одлуку Надзорног одобра о изменама и допунама
Одлуке о утврђивању висине накнаде и начина наплате
комуналних услуга на подручју општине Зворник број
1280 од 04.06.2012. године.
II
Ова рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник»
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-370-137/12
НАЧЕЛНИК
Датум:17.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр:
101/04, 41/05 и 118/05) и члана 38. став 1. алинеја 19.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) ,
Начелник општине Зворник доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ САВЈЕТА ЗА
ОБИЉЕЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„ЗВОРНИЧКО ЉЕТО 2012.ГОДИНЕ“
Члан 1.
У Програмски савјет именују се:
1. Данијел Драгичевић – Подпредсједник СОпредсједник Савјета
2. Душица Савић – Шеф кабинета Начелника
општине-члан
3. Милан Цвјетиновић – Начелник одјељења за
привреду и друштв.дјелатности-члан
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Госпава Јеремић- Савјетник начелника
општине за односе са јавношћу-члан
Славица Андрић – директор Туристичке
организације општине Зворник-члан

Члан 2.
Задатак Програмског савјета је да размотри Приједлог
програма манифестације „Зворничко љето 2012“,
достављен од стране ЈУ „Дом Омладине“, према
уговору број: 02-360-73/2012, те коначан приједлог
програма манифестације, достави Начелнику општине
на усвајање.
Такође, програмски савјет ће вршити надзор над
извођењем услуга у погледу организације, квалитете и
поштовања рокова зиз наведеног Уговора.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-39/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Чишћење
комплекса, стаза и зидина Старог зворничког
средњовјековног града – „Ђурђевград““, број: 02-360113/12, у саставу:
1. Срђан Деспић, предсједник,
2. Мирослав Радић, члан,
3. Милош Томић, члан,
4. Зоран Ерић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-113/12 од 16.07.2012, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 25.07.2012.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени

27. јул 2012.

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: 02-360-113/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Мирковић (Вујадин) Стоји из
Улица, са ЈМБ 0508960188938,
на име тешке
материјалне ситуације у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-292/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић Гори из Улица, раднику Административне
службе Општине Зворник, одобрава се исплата
у
износу од 100,00 КМ, на име једнократне новчане
помоћи – дијела трошкова лијечење.
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Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227-помоћ радницима АОС Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-337/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38.и 44. Статута општине Зворник
(„Службени Гласник општине Зворник“ – пречишћен
текст, број:3/2010) начелник општине Зворник доноси:

ЗАКЉУЧАК

О НАКНАДИ РАДНОЈ ГРУПИ ЗА ИЗРАДУ
СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 2013-2023
I
Члановима радне групе који су учествовали у изради
Стратегије безбједности саобраћаја општине Зворник
за период 2013-2023 година исплатиће се на име
накнаде новчани износ у висини од по 200,оо КМ (
двијестотине КМ) и то следећим члановима групе:
1. Миле Јовић
2. Данило Кулишић
3. Жељко Бошњак
4. Александар Васиљевић
5. Жељко Херцеговац
6. Далибор Писић
7. Александар Косановић
II
За реализацију закључка задужује се Одељење за
финансије Административне службе.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-144/12
НАЧЕЛНИК
Датум:20.06.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –

27. јул 2012.

пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

О ФИНАНСИРАЊУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
Члан 1.
Одобравају се средства омладинској организацији
Зворничко урбано удружење младих намјенски за
реализацију пројекта „Припрема ученика завршних
разреда средњих школа за факутлет“ који се реализује
у Зворнику.
Члан 2.
Средства у износу од 1.450,00 обезбједиће се са
позиције 415200 – средства за НВО и удружења.
Средства уплатити на жиро рачун удружења код НЛБ
Развојне банке број: 562-009-80890122-20.
Омладинска организација ЗУУМ је обавезна након
реализације пројекта поднијети детаљан наративни и
финансијски извјештај Одјељењу за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности.
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: 02-400-138/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тадић (Слађан) Игору
из Зворника
ЈМБ
1108985181968 и сталним мјестом пребивалишта
Радничка 6ц одобрава се исплата у износу од 500,00
КМ
на име
одласка на семинар за стручно
усавршавање и полагање вишег звања који се одржао у
Аустрији.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200грант за презентацију града
Зворника.
Средства уплатити на жиро рачун клуба код НЛБ
Развојне банке број: 568-503-50001951-96.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-537/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ивановић (Драган) Миливоју из Зворника ЈМБ
2711979183926 и сталним мјестом пребивалишта 27
јула 6/А одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ
на име једнократне новчане помоћи за покривање
основних животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-311/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

27. јул 2012.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Перић (Вељко) Јоки из Зворника ЈМБ 1412980778649
и сталним мјестом пребивалишта Браће Југовића Б-19
улаз 3 4/10 одобрава се исплата у износу од 300,00
КМ на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-479/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Мирку Гајићу, раднику
Административне службе Општине Зворник, одобрава
се исплата у износу од 1.000,00 КМ, на име помоћи
за лијечење.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 411200-помоћ радницима АОС Зворник.
Средства уплатити на текући рачун именованог.
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: 02-430-552/12
НАЧЕЛНИК
Датум:02.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

7

Број 9

Службени гласник општине Зворник

27. јул 2012.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
Зворник", број: 3/10), и тачке 2. Одлуке о коришћењу
средстава
за треће и четврто рођено дијете
(„Службени гласник општине Зворник“ броуј: 1/12),
Начелник општине доноси

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-143/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

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

I
Одобрава
се Тешић Илији из Ђевања
ЈМБГ
1008959183893, једнократна новчана помоћ у износу од
300 КМ, на име тешког материјалног стања (породица
са више дјеце).
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбедиће се са
позиције 416100- текуће помоћи за треће рођено и
четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-37/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I

Преузима се обавеза ОШ ''Јован Цвијић'' Дрињача и
одобравају се средства по фактури број 33/12 за
набавку и монтажу једнокрилних врата за подручну
школу у Зелињу, у укупном износу 327,60 КМ.
II
Средства из тачке 1. овог закључка ће се уплатити
добављачу ''МЕТАЛМОНТ'' д.о.о. Зворник, на жирорачун број: 555-006-00010335-50.
Средства ће се исплатити на терет Гранта за санацију
школских објеката-415200.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Јовић Нинославу из Зворника,
са ЈМБ 3008994184220, на име тешке материјалне
ситуације у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-539/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Радовић Мињи из Зворника, раднику Административне
службе Општине Зворник, одобрава се исплата
у
износу од 500,00 КМ, на име једнократне новчане
помоћи.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 411200-помоћ радницима АОС 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: 02-430-492/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Милошевић Слађани из
Зворника, са ЈМБ 2603982188907, на име дијела
трошкова лијечења у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-526/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Зекић Чеди из Зворника, са
ЈМБ 1802977180034, на име тешке материјалне
ситуације у износу од 500,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане

27. јул 2012.

помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-506/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Вашек Алмири из Зворника, са
ЈМБ 2904973127148, на име дијела трошкова лијечења
у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-518/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), те захтјева Удружења ратних
војних инвалида општине Зворник, Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Општинској борачкој
организацији Зворник, новчана средства у износу од
300,00 КМ на име текућих трошкова.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције (текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ
број: 416100.
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: 02-400-139/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Савић Ненаду из Каракаја, са
ЈМБ 0109962184229, на име дијела трошкова лијечења
у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-500/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

27. јул 2012.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ђукић Ружи из Каракаја, са
ЈМБ 020996218891, на име дијела трошкова лијечења
у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-51/12
НАЧЕЛНИК
Датум:03.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Савић Миљи из Зворника, раднику Административне
службе Општине Зворник, одобрава се исплата
у
износу од 1.000,00 КМ, на име једнократне новчане
помоћи - лијечење.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 411200-помоћ радницима АОС Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-585/12
НАЧЕЛНИК
Датум:04.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине
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Зворник", број: 3/10), и тачке 2. Одлуке о коришћењу
средстава
за треће и четврто рођено дијете
(„Службени гласник општине Зворник“ броуј: 1/12),
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Ћуповић Драгани из Тршића ЈМБГ
0204976138109, једнократна новчана помоћ у износу од
200 КМ, на име тешког материјалног стања (породица
са више дјеце).
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбедиће се са
позиције 416100- текуће помоћи за треће рођено и
четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-38/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милутиновић (Неђо) Грозди из Зворника са ЈМБ
1403939188925 и стлним мјестом пребивалишта Светог
Саве 228 одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ
на име једнократне новчане помоћи за покривање
основних животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

27. јул 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-556/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Обреновић Татјани
из
Зворника,
са ЈМБ 2602969385004, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-551/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Пожарчевић Зорану
из
Челопека,
са ЈМБ 0904968183938, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-283/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Влачић Станојки из Зворника,
са ЈМБ 1103970188484, на име тешке материјалне
ситуације у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-441/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Милошевић Божи из Пађина,
са ЈМБ 0701970183890, на име дијела трошкова
лијечења у износу од 150,00 КМ.

27. јул 2012.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-541/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Бошковић Слађану
из
Зворника, на име дијела трошкова лијечења дјетета у
износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
уплатити на жиро рачун 1613000010076027 код
Раиффеисен банке.
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: 02-430-423/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Илић Драгану из Доњег
Локања, са ЈМБ 1110966183938, на име дијела
трошкова лијечења у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-524/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Гордани Пртвар-Јовић из
Зворника, са ЈМБ 0109962184229, на име дијела
трошкова лијечења дјетета у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-459/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

27. јул 2012.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јокић (Зоран) Зорани из Зворника ЈМБ 1206990188891
и сталним мјестом пребивалишта Карађорђева С-44
7/67 одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на
име
једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за инвалиде, рањене и ППБ.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-522/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мићић (Јово) Миленку из Каракаја ЈМБ 0812993773616
са сталним мјестом пребивалишта насеље Фагум
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-507/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стојановић (Марко) Ратку из Зворника ЈМБ
2106992173408 и сталним мјестом пребивалишта Симе
Перића 117 одобрава се исплата у износу од 300,00
КМ на име једнократне новчане помоћи за покривање
основних животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-511/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Зекић (Срећко) Гаври из Тршића ЈМБ 2607953183918
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
сахране.

27. јул 2012.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-521/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Радовановић (Мићо) Драгану из Цера ЈМБ
0909976183892 одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-501/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
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буџета општине Зворник број: 02-020-2/09
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

од

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Савић Гина из Челопека ЈМБ 0204964188925 одобрава
се исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-549/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лакић (Илија) Зорану из Зворника ЈМБ 1210958180711
и сталним мјестом пребивалишта Карађорђева С-44
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 и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

27. јул 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-515/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Вукајловић (Блашко) Слађани из Зворника ЈМБ
0404974189244 и сталним мјестом пребивалишта Вука
Караџића зграда Дуа 1/15 одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање основних животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-514/12
НАЧЕЛНИК
Датум:05.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Хајдуковић Милу
из
Китовница, са ЈМБ 2710959183915, на име дијела
трошкова лијечења дјетета у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
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помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-533/12
НАЧЕЛНИК
Датум:06.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стојић (Драгомир) Нади
из Јардана ЈМБ
0103973188937 одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова схране оца.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-561/12
НАЧЕЛНИК
Датум:06.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Синдикалној организацији
Опште болнице Зворник у износу од 1.500,00 КМ

27. јул 2012.

намјенски за покривање трошкова учешћа на
традиционалној манифестацији Спортске игре радника
запослених
у
здравству
Републике
Српске
„Медицинијада Теслић 2012“.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200 - грант за презентацију града
Зворника.
Средства уплатити на жиро рачун клуба код Нове
банке број: 555-006-00199741-58.
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: 02-430-557/12
НАЧЕЛНИК
Датум:06.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мирковић (Здравко) Саши, породица погинулог борца
из Зворника са ЈМБ 2907981170051 и сталним мјестом
пребивалишта Вука Караџића 129
одобрава
се
исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање основних животних
трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за инвалиде, рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-562/12
НАЧЕЛНИК
Датум:06.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст
("Службени гласник општине

16

Број 9

Службени гласник општине Зворник

Зворник", број: 3/10), и тачке 2. Одлуке о коришћењу
средстава
за треће и четврто рођено дијете
(„Службени гласник општине Зворник“ броуј: 1/12),
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Савић Браниславу из Улица ЈМБГ
0711963182213, једнократна новчана помоћ у износу од
150 КМ, на име тешког материјалног стања (породица
са више дјеце).
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбедиће се са
позиције 416100- текуће помоћи за треће рођено и
четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-546/12
НАЧЕЛНИК
Датум:09.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се породици Новаковић Обрада из Зворника
Економија бб, ЈМБГ 2309977184248
једнократна
новчана помоћ у износу од 1.800.00 КМ којој су се
07.07.2012.године родиле тројке троје дјеце.
II
Средства из тачке 1. овог закључка ће се дозначити на
жиро рачун именованог број: 552000-99999999-17
Хипо.Алпе-Адриа банк Филијала Зворник позив на број
1532306718.
Средства ће се 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.

27. јул 2012.

IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-10/12
НАЧЕЛНИК
Датум:10.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник''-пречишћен текст
број 3/10) и Програма коришћења буџетских средстава
за унапређење пољопривредне производње у општини
Зворник за 2011 годину, Начелник општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Ристановић Раденку из Малешића, ЈМБГ2008972183901, једнократна новчана помоћ на име
учешћа у санацији штете на згради штале која је
узрокована олујним вјетром, у висини од 3000,00КМ
(трихиљадеконвертибилнихмарака).
II
Средства из тачке 1. овог закључка ће се дозначити на
жиро-рачун именованог број:
1532923588 Hipo- Alpe- Adria bank Filijala Zvornik.
Средства ће се исплатити на терет буџета општинеСубвенција за развој пољопривреде, економски код
414100.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Број: 08-430-566/12
НАЧЕЛНИК
Датум:10.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хајдуковић (Здравко) Милутину из Зворника ЈМБ
0303965183895 и сталним мјестом пребивалишта
Мајевичка бб одобрава се исплата у износу од 200,00
КМ на име једнократне новчане помоћи за покривање
основних животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити 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: 02-430-571/12
НАЧЕЛНИК
Датум:10.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ћирковић (Ангел) Стефану из
Зворника, са ЈМБ 2303994183893, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-558/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

27. јул 2012.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ристић (Максим) Славку из
Зворника, са ЈМБ 2211952183913, на име дијела
трошкова лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-540/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Васић (Мило) Будимиру из
Јасенице, са ЈМБ 0710938183896, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-538/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Леро (Лазар) Ради из
Зворника, са ЈМБ 3004952179140, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-544/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ристић (Драго) Милораду из
Каракаја са ЈМБ 2710950183892, на име дијела
трошкова лијечења у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.

27. јул 2012.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-550/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Спасојевић (Душан) Драгану из
Шетића са ЈМБ 0401966183955, на име дијела
трошкова лијечења у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-548/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Видовић Живану из Јасенице,
са ЈМБ 0603960183904, на име дијела трошкова
лијечења у износу од 150,00 КМ.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-530/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Глишић (Остоја) Борјани из Зворника
ЈМБ
2906966176772, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање основних животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за инвалиде, рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-555/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Грујић (Марјан) Божици из Зворника
ЈМБ
0801966188890, одобрава се исплата у износу од

27. јул 2012.

200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање основних животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за инвалиде, рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-554/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тришић (Душан) Цвијетину из Ораовца
ЈМБ
2003975184222, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање основних животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за инвалиде, рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-553/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Петровић Војину из Зворника ЈМБ 1809993773627 и
сталним мјестом пребивалишта Браће Југовића Б-18
17/4 одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на
име
једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова одласка на такмичење.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-578/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Дувњак (Бобан) Јелени из Зворника ЈМБ
0212987175076 и сталним мјестом пребивалишта Вука
Караџића бб, зграда Дуга одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити 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».

27. јул 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-468/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мишковић (Данило) Маји дјетету ратног војног
инвалида из Зворника ЈМБ 0901989175138 и сталним
мјестом пребивалишта Подрињска бб одобрава се
исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за инвалиде, рањене и ППБ.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-577/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Танацковић Милану из
Роћевића, са ЈМБ 1506959183958, на име дијела
трошкова лијечења у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
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Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-576/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јеркић Милану из Китовница ЈМБ 2006971183913
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање основних
животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити 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: 02-430-545/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Михајловић Ани из Зворника са сталним мјестом
пребивалишта Браће Југовића Б-7 9/43, талентованом
студенту (просјек 9,70) Међународних односа и бизниса
на Earlham College u Индиани, Сједињене Америчке

27. јул 2012.

Државе одобрава се исплата у износу од 1.200,00 КМ
на име покривања трошкова куповине авионске карте.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 614310- буџет за младе.
Средства уплатити на жиро рачун именоване код Нове
банке број: 555-006-81493858-54.
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: 02-430-439/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се средства Српској Православној Цркви у
Локању у износу од 2.000,00 КМ намјенски за потребе
изградње храма у Д.Локању.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200- грант за СПЦ- потрошачка јединица
01190120. Средства уплатити на жиро рачун
организације број: 562-009-80850022-28 НЛБ Развојна
банка.
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: 02-400-118/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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), а по приједлогу Одјељења за
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стамбено-комуналне послове за исправку грешке у
Одлуци, Стручна служба Скупштине општине донијела
је

ЗАКЉУЧАК

О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ
1. У тачки 1. алинеја 4. диспозитива Одлуке Скупштине
општине Зворник,број:01-022-82/2012 од 27. јуна
2012.године врши се исправка у Одлуци тако да је у
члану 1. у трећем реду уписан погрешан број парцеле
као кп.бр.1151/2 а треба кп.бр.1152/2 Вишгробље њива
6. класе површине 1409 м2.
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 објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-82/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.07.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лучић (Милан) Филипу из Зворника ЈМБ 1902992850008
и сталним мјестом пребивалишта насеље Радничка 12а
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити 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».

27. јул 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-591/12
НАЧЕЛНИК
Датум:13.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Копривица Милану из Зворника ЈМБ 0808978173044 и
сталним мјестом пребивалишта Вука Караџића бб
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање основних
животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-581/12
НАЧЕЛНИК
Датум:13.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стевановић Александру из Тршића ЈМБ 0807973183894
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења сина Горана.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити 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: 02-430-590/12
НАЧЕЛНИК
Датум:13.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Стјепановић Владо из Пађина,
са ЈМБ 2709962183901, за покривање трошкова
лијечења у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-569/12
НАЧЕЛНИК
Датум:15.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ђорђић Радивоје из Горњег
Локања, са ЈМБ 0203960183906,
за покривање
трошкова лијечења у износу од 300,00 КМ.

27. јул 2012.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-598/12
НАЧЕЛНИК
Датум:15.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Алексић (Бошка) Милошу
из Улица ППБ, ЈМБ
2710993773624, одобрава се исплата у износу од
600,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање дијела трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за инвалиде, рањене и ППБ.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-587/12
НАЧЕЛНИК
Датум:16.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ђурић (Ђорђо) Милисаву из
Табанаца, са ЈМБ 0405961183898, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-573/12
НАЧЕЛНИК
Датум:16.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Дамјановић (Бранко) Бори из
Каракаја, са ЈМБ 2104955172679, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-560/12
НАЧЕЛНИК
Датум:16.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

27. јул 2012.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Драгичевић (Ђуро) Вишњи из
Г.Пилице, са ЈМБ 1504962187503, на име дијела
трошкова лијечења дјетета у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-489/12
НАЧЕЛНИК
Датум:16.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Драгичевић (Слободан) Жарки
из Зворника, са ЈМБ 2508985180009, на име дијела
трошкова лијечења у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-443/12
НАЧЕЛНИК
Датум:16.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Шакотић Милошу из Малешића, ЈМБГ2903960183921, једнократна новчана помоћ у износу
400КМ, на име помоћи за санацију дијела штете на
породичној кући и помоћним објектима, настале услед
олујног вјетра дана 06.07.2012.године.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције, Средства за деминирање, обуку и
ванредне прилике, економски код 412700.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-607/12
НАЧЕЛНИК
Датум:18.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Максимовић Мирјани
из Зворника,
раднику
Административне службе Општине Зворник, одобрава
се исплата
у износу од 300,00 КМ, на име
једнократне новчане помоћи – дијела трошкова
лијечење.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227-помоћ радницима АОС Зворник.

27. јул 2012.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-589/12
НАЧЕЛНИК
Датум:19.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Вукотић (Петар) Љубомиру из
Трновице, са ЈМБ 1209742183892, на име дијела
трошкова лијечења у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-603/12
НАЧЕЛНИК
Датум:19.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Драгић (Милорад) Петри из
Каракаја, са ЈМБ 0905947188928, на име дијела
трошкова лијечења у износу од 300,00 КМ.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-593/12
НАЧЕЛНИК
Датум:19.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Миљановић Војиславу из
Зворника, на име тешке материјалне ситуације у
износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-597/12
НАЧЕЛНИК
Датум:19.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

27. јул 2012.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Дамјановић (Млађен) Миљани
из Зворника, са ЈМБ 0203981175016, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-586/12
НАЧЕЛНИК
Датум:19.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Мирковић (Лазо) Славици из
Тршића, са ЈМБ 1901979770128, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-605/12
НАЧЕЛНИК
Датум:20.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-613/12
НАЧЕЛНИК
Датум:23.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

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

Члан 1.
Одобравају се средства Гојковић (Милош) Митри из
Каракаја, са ЈМБ 0211967187675, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-397/12
НАЧЕЛНИК
Датум:21.05.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се средства Терзић Далибору из Зворника
са ЈМБ 1911979184243 и сталним мјестом
пребивалишта Светог Саве 160 у износу од 300,00 КМ
намјенски за покривање трошкова учешћа на 15.
Европском првенству у лову сома „ХV Сомовијада
2012“ које се одржава у Малом Зворнику.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200 - грант за презентацију града
Зворника.
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».

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Томић Гордани из Шетића, ЈМБ 2206964188925,
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање дијела
трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за инвалиде, рањене и ППБ.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-619/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Туристичкој организацији
општине Зворник намјенски за финансирање трошкова
текућих активности.
Члан 2.
Новчана средства у висини 4.000,00 КМ исплатити са
позиције 414100 – Субвенције за рад Туристичке
организације.
Средства уплатити на жиро рачун Туристичке
организације 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: 02-400-157/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине ЗворникПречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Куртума Миливоју из Зворника, ЈМБГ0405974182394, једнократна новчана помоћ у износу
200КМ, на име тешког материјалног стања (породица са
више дјеце).
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбедиће се са
позиције 416100-текуће помоћи за треће и четврто
рођено дијете.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финасије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-622/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

Ред.
Број
1
1
2

Активности
2
Оквирна процјена прихода буџета
општине за
2013. год.
Израда Упутства за
припрему нацрта буџета општине за
2013. годину

27. јул 2012.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се средства Таеквон-до клубу Српски Соко
Зворник
у износу од 1.500,00 КМ намјенски за
покривање трошкова организације семинара за 100
такмичара из цијеле Републике Српске „Зворник 2012“.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200 - грант за презентацију града
Зворника.
Средства уплатити на жиро рачун клуба код НЛБ
Развојне банке број: 562-009-00002355-70.
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: 02-66-81/12
НАЧЕЛНИК
Датум:24.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 20. и 29. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 54/08,
126/08 и 92/09 ), члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправу („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 44, Статута
општине Зворник („Службени гласник општине Зворник
– пречишћен текст“, број:3 /10), д о н о с и

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР
ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
ЗА 2013. ГОДИНУ
1. За израду буџета општине Зворник за 2013.
годину доносим буџетски календар са активностима на
изради буџета, роковима и носиоцима активности којег
су се обавезни придржавати сви корисници буџета.
Календар је урађен у складу са Законом о буџетском
систему Републике Српске и рокови наведени у
календару су крајњи рокови.

Носилац
Активности
3
Шеф Одсјека за буџет
Начелник општине и
Начелник Финансија

Рокови

Напомена

4
14.07.12.

5

16.07.12.
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Ред.
Број
1
3
4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14
15

Службени гласник општине Зворник

Активности
2
Достављање Упутства за израду
буџета са обрасцима корисницима
Израда коначне процјене прихода
буџета општине за 2013. годину
Расправа са корисницима буџета о
изради нацрта буџета општине за
2013. годину

Достављање буџетских захтјева за
финансирање из буџета за наредну
фискалну годину
Израда Програма јавних расправа о
нацрту буџета општине за 2013.
годину по мјесним заједницанма
Израда нацрта буџета општине за
2013. годину у складу са
смјерницама
садржаним
у
Документу оквирног буџета РС и
достављање буџета Начелнику
општине на усвајање
Усвајање нацрта буџета за 2013.
годину
од стране Начелника
општине
и
достављање
Министарству
финансија
на
мишљење
Достављање
Нацрта
буџета
мјесним заједницама, удружењима
грађана,
невладиним
организацијама и
средствима
јавног информисања у циљу
одржавања јавних расправа
Усаглашавање нацрта буџета са
препорукама
Министарства
финансија и коначно усаглашавање
са буџетским корисницима
Усвајање приједлога буџета за
2013. годину и достављање
Министарству финансија РС на
сагласност
Достављање Приједлога буџета
Скупштини општине на усвајање
Усвајање приједлога буџета за
2013. годину од стране Скупштине
општине
Достављање усвојеног буџета за

Носилац
Активности
3
Начелник финансија
Шеф одсјека за буџет
Шеф одсјека за буџет

27. јул 2012.

Рокови

Напомена

4
20.07.12.

5

01.09.12.

Начелник општине и Начелник
финансија

05.09.12.

Руководиоци
Органа и организација који се
финансирају из буџета

15.09.12.

Начелник финансија

10.10.12.

Начелник финансија

15.10.12.

Начелник општине

01.11.12.

Начелник финансија и Шеф
одсјека за буџет

05.11.12.

Начелник општине Начелник
финансија

25.11.12.

Начелник општине

01.12.12

Начелник општине

По
добијању
сагланости од
Министарства
финансија

Стручна служба Скупштине
општине

15.12.12.

Начелник финансија

24.12.12.
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Носилац
Активности
3

Активности
2
2013.
годину
финансија

27. јул 2012.

Рокови

Напомена

4

5

Министарству

2. Наведени рокови у овом календару морају се
стриктно поштовати јер су то крајњи рокови прописани
Законом о буџетском систему Републике Српске и
непоштовање тих рокова повлачи одређене санкције.
3. О активностима које се воде у поступку израде
буџета, проблемима и пробијању рокова од стране
носилаца активности, извјештај ће подносити Начелник
одјељења за финансије у складу са роковима
утврђеним у овом календару.
4. Јавна расправа са корисницима буџета обављаће се
по посебном Програму којег доноси Начелник општине.
5. Овај буџетски календар ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-1000/12
НАЧЕЛНИК
Датум:11.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
Одјељења за финансије д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120-Кабинет Начелника општине, са позиције:
415200-Грант за пројектовање реконструкције моста
Александра Карађорђевића, на позицију:
511100-Издаци за стамбено збрињавање ППБ и РВИ, у
износу 10.000,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190180Одјељење за борачко инвалидску заштиту,
413300-Камате на дугорочне кредите из 2011.године,
потрошачка
јединица
01190140-Одјељење
за
финансије, на позицију:
511100-Издаци за стамбено збрињавање ППБ и РВИ, у
износу 10.010,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190180Одјељење за борачко инвалидску заштиту, са позиције:
415200-Грант за развој амбуланти породичне
медицине, потрошачка јединица 01190150-Одјељење
за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности,
на позицију:

511100-Издаци за стамбено збрињавање ППБ и РВИ, у
износу 30.000,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190180Одјељење за борачко инвалидску заштиту.
Реалокација је потребна да би се обезбиједила
додатна новчана средства за куповину станова за
породице палих бораца и ратне војне инвалиде.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА
Број: 03-40-59/12
НАЧЕЛНИК
Датум:29.06.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
Одјељења за финансије д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120-Кабинет Начелника општине, са позиције:
372200-Буџетска резерва, на позиције:
415200-Грант за финансирање спортских организација
(Фудбалски клуб "Дрина"), у износу 2.152,00 КМ,
415200-Грант за финансирање спортских организација
(Фудбалски клуб "Јардан"), у износу 300,00 КМ,
415200-Грант за финансирање спортских организација
(Боксерски клуб "Дрина"), у износу 800,00 КМ,
415200-Грант за финансирање спортских организација
(Карате клуб "Змај"), у износу 80,00 КМ,
415200-Грант за финансирање спортских организација
(Школска такмичења), у износу 2.639,00 КМ,
415200-Грант за финансирање спортских организација
(Џудо клуб "Српски соко"), у износу 400,00 КМ,
415200-Грант за финансирање спортских организација
(Аикидо клуб "Шинхан"), у износу 500,00 КМ,
415200-Грант
за
финансирање
културних
манифестација, у износу 5.835,00 КМ, за потрошачку
јединицу
01190150-Одјељење
за
привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности.
Реалокација је потребна да би се финасирао увећан
број културних манифестација у текућем периоду и
финансирање увећаних трошкова школских такмичења
и наведених спортских организација.
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Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА
Број: 03-40-60/12
НАЧЕЛНИК
Датум:29.06.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
Општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120-Кабинет Начелника општине, са позиције:
415200-Грант за презентацију града Зворника, на
позицију:
415200-Грант за финансирање Општинске борачке
организације Зворник, у износу 3.000,00 КМ, за
потрошачку јединицу 01190180-Одјељење за борачко
инвалидску заштиту.
Реалокација је потребна да би се финасирали
трошкови обиљежавања 20 година од оснивања
Зворничке бригаде.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА
Број: 03-40-62/12
НАЧЕЛНИК
Датум:06.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120-Кабинет Начелника општине, са позиције:
415200-Грант за презентацију града Зворника, на
позицију:
415200-Грант за финансирање спортских организација,
(Фудбалски клуб "Дрина"), у износу 17.000,00 КМ, за

27. јул 2012.

потрошачку јединицу 01190150-Одјељење за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности.
Реалокација новчаних средстава је потребна да би
фудбалски клуб могао извршавати обавезе и
функционисати у наредном периоду.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА
Број: 03-40-63/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
општине д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120-Кабинет Начелника општине, са позиције:
415200-Грант за презентацију града Зворника, на
позицију:
415200-Грант за финансирање спортских организација,
(Кајак кану клуб "Дрина"), у износу 2.000,00 КМ, за
потрошачку јединицу 01190150-Одјељење за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности.
Реалокација новчаних средстава је потребна да би се
финансирали увећани трошкови организације IV
међународног такмичења "Спринт стазе" које се
одржава на Зворничком језеру.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА
Број: 03-40-64/12
НАЧЕЛНИК
Датум:12.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
општине д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120-Кабинет Начелника општине, са позиције:
372200-Буџетска резерва, на позицију:
416100-Једнократне помоћи поједницима и трошкови за
сахране незбринутих лица, у износу 20.000,00 КМ, за
потрошачку
јединицу
01190140-Одјељење
за
финансије.
Реалокација новчаних средстава је потребна да би се
финансирао велики број захтјева грађана слабијег
материјалног стања и захтјева за лијечење.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА
Број: 03-40-65/12
НАЧЕЛНИК
Датум:13.07.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
Одјељења за финансије д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190150-Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности, са позиције:
414100-Субвенција за запошљавање незапослених, на
позицију:
414100-Субвенције Фондацији за пословни развој, у
износу 2.000,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се финансирали
увећани трошкови Фондације за пословни развој.
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: 03-40-54/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA
Датум: 18.05.2012. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета

27. јул 2012.

општине Зворник за 2012. годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/11), Начелник Одјељења за
финансије, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190170-Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја, са позиције:
511100-Издаци за инфраструктуру у мјесним
заједницама, на позицију:
511200-Реконструкција инфраструктуре у мјесним
зуаједницама, у износу 17.300,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се извршило санирање
оштећеног пута у мјесној заједници Доњи Грбавци.
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: 03-40-57/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA
Датум: 25.06.2012. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
Одјељења за финансије д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120-Кабинет Начелника општине, са позиције:
415200-Грант за пројектовање реконструкције моста
Александра Карађорђевића, на позицију:
511100-Издаци за стамбено збрињавање ППБ и РВИ, у
износу 10.000,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190180Одјељење за борачко инвалидску заштиту,
413300-Камате на дугорочне кредите из 2011.године,
потрошачка
јединица
01190140-Одјељење
за
финансије, на позицију:
511100-Издаци за стамбено збрињавање ППБ и РВИ, у
износу 10.010,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190180Одјељење за борачко инвалидску заштиту, са позиције:
415200-Грант за развој амбуланти породичне
медицине, потрошачка јединица 01190150-Одјељење
за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности,
на позицију:
511100-Издаци за стамбено збрињавање ППБ и РВИ, у
износу 30.000,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190180Одјељење за борачко инвалидску заштиту.
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Реалокација је потребна да би се обезбиједила
додатна новчана средства за куповину станова за
породице палих бораца и ратне војне инвалиде.
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: 03-40-59/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA
Датум: 29.06.2012. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
Одјељења за финансије д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190120-Кабинет Начелника општине, са позиције:
415200-Грант за пројектовање реконструкције моста
Александра Карађорђевића, на позицију:
412900-Расходи по основу репрезентације, у износу
5.000,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се финансирали
увећани трошкови обиљежавања значајних датума
Општине Зворник.
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: 03-40-61/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA
Датум: 29.06.2012. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2012. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/11), Начелник
Oдјељења за финансије д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190600-Професионална ватрогасна јединица, са
позиције:
412600-Путни трошкови, на позицију:
412900-Остали
непоменути
расходи
(стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
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судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза), у износу 820,00 КМ, и 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, банкарске услуге
и услуге платног промета, у износу 900,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се извршила
уплата за осигурање радника Професионалне
ватрогасне јединице.
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: 03-40-67/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA
Датум: 26.07.2012. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Општинска управа Зворник – Одјељење за стамбенокомуналне послове, о б ј а в љ у ј е

ОГЛАС
Административна служба општине Зворник –
Одјељење за стамбено-комуналне послове на основу
свог рјешења број: 05-373-14/12 од 03.07.2012. године,
извршило је у регистру Заједница етажних власника
стамбених зграда у регистарском листу број 123
упис промјене лица овлашћеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде
''С-6'' која се
налази у 9.април бб у Зворнику, на тај начин што ће
досадашњем предсједнику Скупштине Бошковић
Драгану престати право представљања а Предсједнику
Управног одбора Будимирки Токановић престати право
заступања заједнице.
У будућем раду , Заједницу етажних власника
зграде ''С-6'' Зворник, ће представљати предсједник
Скупштине Будимирка Токановић
а
заступати
предсједник Управног одбора Дарко Стојановић.
Оглас објавити у Службеном гласнику
општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Број: 05-373-14/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 04.07.2012 године ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ
САОБРАЋАЈА
Мирко Гајић,с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Одлука о давању сагласности за пријем већег броја дјеце у васпитне групе
2. Одлука о приступању изради Општинског плана управљања отпадом
Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
3.
„Уређење градског парка“
Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
4.
„Спољно уређење изворишта љековите воде у Кисељаку“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Санација и чишћење корита ријеке Сапна на дијелу
5.
Лупе-Петковци“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Реконструкција и асфалтирање главног пута и пута
6.
поред Мезарја у МЗ Глумина“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Асфалтирање и реконструкција локалних путева у МЗ
7.
Снагово“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Реконструкција и асфалтирање пута у засеоцима
8.
Тулићи и Гаљићи“
Рјешење о именовању Миње Радовића за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
9. „Уређење и санација пута испред школе у Брањеву – ЛОт 1 и крпљење главног пута у МЗ Доњи Грбавци
– Лот2“
10. Рјешење АД „Водовод и Комуналије“ Зворник
Рјешење о именовању Програмског савјета за обиљежавање манифестације „Зворничко љето
11.
2012.године“
Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Чишћење комплекса, стаза и зидина Старог зворничког
12.
средњовјековног града Ђурђевграда
13. “Закључак о одобравању новчаних средстава Мирковић (Вујадин) Стоји
14. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Гори
Закључак о одобравању новчаних средстава Радној групи за израду стратегије безбједности саобраћаја
15.
општине Зворник за период 2013-203.
16. Закључак о финансирању удружења грађана
17. Закључак о одобравању новчаних средстава Тадић (Слађан) Игору
18. Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић (Драган) Миливоју
19. Закључак о одобравању новчаних средстава Перић (Вељко) Јоки
20. Закључак о одобравању новчаних средстава Гајић Мирку
21. Закључак о одобравању новчаних средстава Тешић Илији
22. Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ „Јован Цвијић“ Дрињача
23. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Нинославу
24. Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Мињи
25. Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Слађани
26. Закључак о одобравању новчаних средстава Зекић Чеди
27. Закључак о одобравању новчаних средстава Вашек Алмири
28. Закључак о одобравању новчаних средстава Општинској борачкој оргнаизацији Зворник
29. Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Ненаду
30. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђукић Ружи
31. Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Миљи
32. Закључак о одобравању новчаних средстава Ћуповић Драгани
33. Закључак о одобравању новчаних средстава Милутиновић (Неђо) Грозди
34. Закључак о одобравању новчаних средстава Обреновић Татјани
35. Закључак о одобравању новчаних средстава Пожарчевић Зорану
36. Закључак о одобравању новчаних средстава Влачић Станојки
37. Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Божи
38. Закључак о одобравању новчаних средстава Бошковић Слађану
39. Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Драгану
40. Закључак о одобравању новчаних средстава Гордани-Пртвар-Јовић
41. Закључак о одобравању новчаних средстава Јокић (Зоран) Зорани
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Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић (Јово) Миленку
Закључак о одобравању новчаних средстава Стојановић (Марко) Ратку
Закључак о одобравању новчаних средстава Зекић (Срећко) Гаври
Закључак о одобравању новчаних средстава Радовановић (Мићо) Драгану
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Гини
Закључак о одобравању новчаних средстава Лакић (Илија) Зорану
Закључак о одобравању новчаних средстава Вукајловић (Блашко) Слађани
Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Милу
Закључак о одобравању новчаних средстава Стојић (Драгомир) Нади
Закључак о одобравању новчаних средстава Синдикалној организацији опште болнице Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Мирковић (Здравко) Саши
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Браниславу
Закључак о одобравању новчаних средстава Новаковић Обраду
Закључак о одобравању новчаних средстава Ристановић Раденку
Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Милутину
Закључак о одобравању новчаних средстава Ћирковић (Ангел) Стефану
Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић (Максим) Славку
Закључак о одобравању новчаних средстава Васић (Мило) Будимиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Леро (Лазар) Ради
Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић (Драго) Милораду
Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић (Душан) Драгану
Закључак о одобравању новчаних средстава Видовић Живану
Закључак о одобравању новчаних средстава Глишић (Остоја) Борјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Грујић (Марјан) Божици
Закључак о одобравању новчаних средстава Тришић (Душан) Цвијетину
Закључак о одобравању новчаних средстава Петровић Војину
Закључак о одобравању новчаних средстава Дувњак (Бобан) Јелени
Закључак о одобравању новчаних средстава Мишковић (Данило) Маји
Закључак о одобравању новчаних средстава Танацковић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Јеркић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Михајловић Ани
Закључак о одобравању новчаних средстава Српској Православној цркви у Локању
Закључак о исправци грешке у Одлуци
Закључак о одобравању новчаних средстава Лучић (Милан) Филипу
Закључак о одобравању новчаних средстава Копривица Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Александру
Закључак о одобравању новчаних средстава Стјепановић Влади
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђорђић Радивоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Алексић (Бошка) Милошу
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић (Ђорђо) Милисаву
Закључак о одобравању новчаних средстава Дамјановић (Бранко) Бори
Закључак о одобравању новчаних средстава Драгичевић (Ђуро) Вишњи
Закључак о одобравању новчаних средстава Драгичевић (Слободан) Жарку
Закључак о одобравању новчаних средстава Шакотић Милошу
Закључак о одобравању новчаних средстава Максимовић Мирјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Вукотић (Петар) Љубомиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Драгић (Милорад) Петри
Закључак о одобравању новчаних средстава Миљановић Војиславу
Закључак о одобравању новчаних средстава Дамјановић (Млађен) Миљани
Закључак о одобравању новчаних средстава Мирковић (Лазо) Славици
Закључак о одобравању новчаних средстава Гојковић (Милош) Митри
Закључак о одобравању новчаних средстава Терзић Далибору
Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Гордани
Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији општине Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Куртума Миливоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Таеквон-до клубу Српски Соко Зворник
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98. Буџетски календар за израду буџета општине зворник за 2013.годину
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
99.
потрошачке јединице 01190120-Кабинет Начелника Општине
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
100.
потрошачке јединице 01190120-Кабинет Начелника Општине
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
101.
потрошачке јединице 01190120
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
102.
потрошачке јединице 01190120
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
103.
потрошачке јединице 01190120
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
104.
потрошачке јединице 01190120
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
1. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190150- Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
2. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190170- Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
3. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190140-Одјељење за финансије
4. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190120-Кабинет Начелника општине
5. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2012.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190600-Професионална ватрогасна
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
1. Оглас о извршеном упису промјене лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника
зграде „С-6“
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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
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