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На основу члана 20. и 28. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12),
члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи
(„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, 14/12 и 3/13), д о н о с и м

1.

За израду буџета општине Зворник за 2014.
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.

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК ЗА 2014. ГОДИНУ
Ред.
Број
1
1
2
3
4
5
6

7
8

Активности
2
Оквирна процјена прихода буџета
општине за 2014. годину
Израда
Упутства
заприпрему
нацрта буџета општине за 2014.год
Достављање Упутства за израду
буџета са обрасцима корисницима
Израда коначне процјене прихода
буџета општине за 2014. годину
Расправа са корисницима буџета о
изради нацрта буџета општине за
2014. годину
Достављање буџетских захтјева за
финансирање из буџета за наредну
фискалну годину
Израда Програма јавних расправа о
нацрту буџета општине за 2014.
годину по мјесним заједницама
Израда нацрта буџета општине за
2014.годину у складу са
смјерницама садржаним у
документу оквирног буџета РС и
достављање буџета Начелнику

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

Рокови

Напомена

4

5

14.07.2013.
16.07.2013.
20.07.2013.
01.09.2013.
05.09.2013.

Руководиоци Органа и
организација који се
финансирају из буџета

15.09.2013.

Начелник финансија

10.10.2013.

Начелник финансија

15.10.2013.
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Ред.
Број
1
9

10

11

12

13

14
15

Активности
2
општине на усвајање
Усвајање нацрта буџета за 2014.
годину
од стране Начелника
општине
и
достављање
Министарству финансија ради
добијања препорука
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
достављање
Скупштини
општине
на
изјашњавање
Усвајање приједлога буџета за
2014. годину и достављање
Министарству финансија РС на
сагласност
Достављање Приједлога буџета
усаглашеног са Министарством
финансија Скупштини општине на
усвајање
Доношење одлуке о усвајању
приједлога буџета за 2014. годину
од стране Скупштине општине
Достављање одлуке о усвајању и
одлуке о извршењу буџета за 2014.
годину Министарству финансија

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: 02-40-24/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Носилац
Активности
3

20. август 2013.

Рокови

Напомена

4

5

Начелник општине

01.11.2013.

Начелник финансија и
Шеф одсјека за буџет

05.11.2013.

Начелник општине
Начелник финансија

15.11.2013.

Начелник општине

20.11.2013

Начелник општине

05.12.2013

Стручна служба
Скупштине општине

15.12.2013.

Начелник финансија

24.12.2013.

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

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Зворник број:
02-014-7/09 од 05.11.2009. године, ... Правилника о
измјени и допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник број:02-0146/13 од 05.07.2013.године, (у даљем тексту Правилник),
на страни 6. Правилника члан 11. Одјељење за
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привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности,
дјелокруг рада, послије алинеја 33.“
Послови пословне зоне“ додаје се нова
алинеја:послови везани за спорт и спортске
манифестације на подручју општине.
Члан 2.
На страни 42. Правилника иза тачка 12. додаје се тачка
13.“Виши стручни сарадник за спорт и сарадњу са
спортским организацијама“
Опис послова:
- води евиденцију спортских организација на подручју
општине,
- помаже у организацији спортских манифестација на
подручју општине,
- - на захтјев заинтересованих даје стручна
мишљења органима спортских колектива и
организација,
- прати програме из области спорта који се
имплементирају и у другим општинама РС и БиХ,
- комуницира и сарађује са организацијама за спорт
- саставља извјештаје и информације за потребе
Начелника Одјељања, Начелника општине и
Скупштине општине из спорта и физичке културе,
- ради и друге послове по налогу Начелника
Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности
Број извршилаца: 1 /један/
Сложеност:управно-надзорни, сложени
Услови рада: ВШС, друштвеног или техничког смјера,
девет мјесеци радног искуства у струци, положен
стручни испит за рад у административној служби.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеном гласнику општине Зворник”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-014-7/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
РС'',број:101/04,42/05
и
118/05),члана 38. и 44. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10,14/12 и
3/13), Начелник општине Зворник, доноси

ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИЈИ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА
I
Општина Зворник из средстава планираних Буџетом
врши субвенцију трошкова превоза ученика основних и
средњих школа у складу са овом Одлуком.

20. август 2013.

II
Право на субвенцију у финансирању дијела трошкова
превоза имају ученици, основних школа који немају
дотацију Министарства, и средњих школа, у
процентуалном износу од укупне цијене мјесечне карте,
и то:
1. По основу социјалног статуса
-дјеца чији су родитељи корисници социјалне помоћи и
туђе његе......................................................................40%
- самохрани родитељи који су незапослени (дјеца без
једног родитеља)..........................................................40%
-дјеца без родитељског старања, дјеца без
родитеља....................................................................100%
-дјеца
ометена
у
психофизичком
развоју...........................................................................50%
Поименичне спискове сачињава и доставља Центар за
социјални рад Зворник.
2.
По основу допунских права породица погинулих
бораца и РВИ до IV категорије
- дјеца
породица
погинулих
бораца
(19921995)...........................................................................40%
- дјеца ратних војних инвалида прве до четврте
категорије...................................................................40%
- дјеца
ратних
војних
инвалида
осталих
категорија..................................................................20%
Ова субвенција се врши на основу Одлуке Скупштине
општине о допунским правима породица погинулих
бораца и војних инвалида (''Службени гласник општине
Зворник'', број:5/06).
Поименичне спискове сачињава Одјељење за борачко
инвалидску заштиту Административне службе општине
Зворник.
3. По основу броја школске дјеце у породицама
слабог материјалног стања
- троје и више школске дјеце, оба родитеља
незапослена...........................................................30%
- троје и више школске дјеце, један родитељ
незапослен.............................................................20%
- двоје
школске
дјеце,
оба
родитеља
незапослена...........................................................20%
- 100% инвалидност родитеља или члана
породице.................................................................50%
- ученици основне школе удаљености до 4
км.............................................................................40%
- ученици ОШ за које Министарство не врши
партиципирају................................30%
- породице са четворо и више малољетне
дјеце........................................................................30%
4. По основу постигнутог успјеха у основној школи и
успјеха у претходној години средње школе
- ученици прве године средње школе носиоци Вукове
дипломе..................................................................40%
- ученици средњих школа са просјеком 5,0 у
претходној школској години.................................40%
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Поименичне спискове сачињава Одјељење за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности.
За остваривање права из тачке 3. потребно је
доставити доказе, о броју школске дјеце (потврде о
упису, потврде са бироа за запошљавање, односно
потврде о инвалидности).
Доказе из тачке 3. алинеја 5. и 6. Општина прибавља
службено од школа.
За остваривање права из тачке 4. потребно је
доставити копију Вукове дипломе, односно копију
свједочанства претходне школске године, гдје се види
остварени просјек 5,0.
Право на субвенцију превоза имају сва школска дјеца
из једне породице утврђено овом Одлуком.
5. Ученици основних школа за које партиципацију
трошкова превоза врши Министарство у складу са
важећим прописима, немају право на додатну
партиципацију од стране општине Зворник.
6. Коначне спискове по наведеним критеријумима
превознику доставља Одјељење за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности.
III
У случају ограничених средстава планираних Буџетом
општине Зворник за текућу годину, предност имају
дјеца ученици категорија из тачке 1. и 2. ове Одлуке.
IV
За реализацију ове Одлуке задужује се одјељење за
привреду, полјопривреду и друштвене дјелатности.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-139/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 1. Одлуке о
измјени и допуни Статута општине Зворник („Службени
гласник општине Зворник“, број 3/13), Начелник
општине Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ

Члан 1.
У вршењу послова из дјелокруга мјесне заједнице
користе печат, округлог облика пречника 35 мм са
грбом општине Зворник са ћириличним и латиничним
текстом: Република Српска, Општина Зворник, Мјесна
заједница (назив мјесне заједнице).
Члан 2.
Печате мјесних заједница из претходног става
израдиће, по захтјеву и одобрењу начелника општине,
овлаштена печаторезница.

20. август 2013.

Члан 3.
Печатом се потврђује аутентичност јавне исправе и
другог акта којим мјесна заједница одлучује или
службено општи са другим органима, правним лицима
и грађанима.
Печат се ставља са лијеве стране поред потписа
овлаштеног лица за потписивање службених аката, ако
законом или другим прописом није другачије одређено.
Члан 4.
Печатом може руководити и употребљавати га само
овлаштено лице и то у службене сврхе одређене
законом и другим прописима.
Члан 5.
Печат се чува и употребљава у службеним
просторијама мјесне заједнице, а изузетно може се
употребљавати и ван службених просторија када треба
извршити одређене службене радње ван службених
просторија.
Члан 6.
Чување и употреба печата мора бити таква да се
онемогући незаконита употреба печата. Печат чува и
одлучује о његовој употреби предсједник Савјета
мјесне заједнице.
Савјет мјесне заједнице може повјерити на чување и
одлучивање о употреби печата одређеном раднику
мјесне заједнице о чему ће се саставити записник.
Члан 7.
Печат који је због истрошености или других разлога
постао неупотребљив, као и у случају промјене назива
мјесне заједнице мора се одмах уништити, о чему се
стара предсједник Савјета мјесне заједнице.
Сматра се да је печат због истрошености
неупотребљив ако се из отиска јасно не види текст који
даје отисак печата.
Уништавање печата врши надлежни општински орган
за унутрашње послове, а врши се комисијски и о томе
се саставља записник.
Члан 8.
Нестанак печата мора се одмах пријавити надлежном
општинском органу за унутрашње послове и огласити у
„Службеном гласнику Републике Српске“.
Нови печат који се изради умјесто несталог печата
мора бити посебно означен.
Члан 9.
Евиденцију о печатима мјесних заједница води стручна
служба Скупштине општине Зворник.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-138/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

4

Број 09

Службени гласник општине Зворник

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 7. Одлуке о одређивању радног
времена угоститељских објеката на подручју општине
Зворник („Службени гласник општине Зворник“, број
9/11) , Начелник општине Зворник д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ПРОДУЖЕЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
I
Радно вријеме угоститељских објеката на подручју
града Зворника продужује се за један (1) сат дуже од
прописаног у периоду трајања културне манифестације
„Зворничко љето“, односно у периоду од 02.-08. августа
2013. године.
II
Угоститељски објекти (ресторани, угоститељски објекти
за исхрану и пиће, и угоститељски објекти само за
пиће), у наведеном периоду могу радити до 01:00 сат
по поноћи.
III
У угоститељским објектима из става 2. ове Одлуке који
немају потребну звучну изолацију која спречава
ширење звука изван тих просторија, извођење музике је
до 22:00 сата.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-137/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број:3/10,14/12 и 3/13),Начелник општине Зворник,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ
ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ КОЈА ЋЕ ОДГОВОРИТИ НА
ИНЦИДЕНТЕ МОТИВИСАНЕ ПРЕДРАСУДАМА, НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Члан 1.
За чланове радне групе за израду локалне стратегије,
именују се:
1. Огњен Павловић – предсједник, савјетник
начелника за младе, НВО и спорт,
2. Огњен Домуз – члан, координатор локалног
волонтерског сервиса
3. Илијаз Миралемовић – члан, одборник СО Зворник
4. Станисалв Томић – професор филозофије,
социологије, демократије и људских права,
5. ИгорГолубовић – члан, портал „Зворник данас“,

20. август 2013.

6. Александар Васиљевић – члан, командир
саобраћајне полиције у Зворнику,
7. Милош Зекановић – члан, јереј старјешина старе
цркве у Зворнику.
Члан 2.
Задатак радне групе је израда локалне стратегије која
ће одговорити на инциденте мотивисане предрасудама,
у првом реду превентивним дјеловањем. Формат
стратегије није дефинисан, али би требао да омогући
рјешавање потенцијалних проблема и тензија много
прије него што ескалирају и манифестују се у форми
кривичног дјела почињеног из мржње.
Стратегија треба да се заснива на подацима
прикупљеним од стране локалних коалиција путем
мапирања инцидената и тензија. Она треба да
надогради и прошири постојеће праксе које се користе
код појаве инцидената и тензија, али и да предложи
иновативна рјешења и наведе конкретне кораке, са
одговорностима, буџетом и временским оквиром за
успјешну имплеменатацију.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-53/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
Рјешавајући по захтјеву предсједника комисије за попис
становништва, начелник општине на основу члана 38. и
44. Статута општине Зворник („Службени гласник
општине Зворник“-пречишћен текст, број: 3/2010),
доноси:

РЈЕШЕЊЕ

О СТРУЧНОЈ ПОМОЋИ ОПШТИНСКОЈ КОМИСИЈИ
ЗА ПОПИС СТАНОВНИШТВА
Члан 1.
Општинској пописној комисији за организацију и
спровођење пописа становништва, домаћинстава и
станова на подручју општине Зворник у 2013. години у
циљу стручне помоћи стављају се на располагање
следећа лица:
1. Петар Максимовић
2. Мирослав Ерић
3. Алберт Бух
Члан 2.
Лица из члана 1. овог рјешења стављају се на
располагање предсједнику Општинске пописне
комисије за организацију и спровођење пописа
становништва, домаћинстава и станова на подручју
општине Зворник у 2013. години у циљу помоћи око
организовања и спровођења активности везаних за
попис становништва, а све у циљу што ефикаснијег и
квалитетнијег пописа становништва.
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Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-064-2/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 5. Одлуке о расписивању јавне
лицитације за додјелу у закуп земљишта у државној
својини у Каракају и Брањеву („Сл.гласник општине
Зворник“ број 7/13) и члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст („Службени гласник општине
Зворник“ број 3/10), Начелник општине Зворник доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ
Члан 1.
У рјешењу о именовању комисије за спровођење
поступка
лицитације
број
02-475-34/13
од
09.07.2013.године мијења се члан комисије тако да се
умјесто Ђокић Млађане именује Ристановић Милисав.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-475-34/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.07.2013. 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
сметлишта на парцели број:7397/1 у МЗ Каракај“, број:
02-360-121/13, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник,
2. Мирослав Радић, члан,
3. Срђан Деспић, члан,
4. Милош Томић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.

20. август 2013.

II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-121/13 од 16.07.2013, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 25.07.2013.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-121/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Вељанчић Драженке,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Вељанчић Драженки ЈМБ 2105984178976
– Зворник – Каракај- Жељезничка бб једнократна
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за прво рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-178/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Муратовић Мирелу,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Муратовић Мирели ЈМБ 2308991185005 –
Зворник – Глумина једнократна новчана помоћ у износу
од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-177/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Симић Ивана, Начелник
општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Симић Ивану ЈМБГ: 1908986183901 –
Зворник – В.Караџића бр.23 једнократна новчана помоћ
у износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.

20. август 2013.

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-176/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Куљанин Хазима,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Куљанин Хазиму ЈМБГ: 1009979183896 –
Зворник – Дивич једнократна новчана помоћ у износу
од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-175/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Јовановић Синише,
Начелник општине д о н о с и:
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ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Јовановић Синиши ЈМБГ: 1510985183890
– Зворник – Ђевање једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-174/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.08.2013. 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 РС“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник
општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
О ИСПЛАТИ СРЕДСТАВА ЈУ ДОМ ОМЛАДИНЕ
ЗВОРНИК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства ЈУ „Дом омладине
Зворник“, у висини 3.000 КМ на име финансирања
редовних активности у 2013. години.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Закључка обезбједиће се са
буџетске позиције 414100 – Субвенција за Дом
омладине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-157/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

20. август 2013.

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

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Ђурић Борку ЈМБГ: 0402977183767 –
Зворник – Ул.Радничка бр.8 једнократна новчана помоћ
у износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-173/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Лозановић Зорана,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Лозановић Зорану ЈМБГ: 2508979183926 –
Зворник – С.Саве, Змајевац - Д 4/15 једнократна
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за друго рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
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III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-172/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Дошић Гордане,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Дошић Гордани ЈМБГ: 1711978197172 –
Зворник – Карађорђева Центар-3, 7/61 једнократна
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за друго рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-171/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

20. август 2013.

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

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава
се
Мијатовић
Предрагу
ЈМБГ:
1110982183891 – Зворник – Дрињача бб једнократна
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за прво рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-170/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Османовић Рабије,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се Османовић Рабији ЈМБГ: 2906692189238
– Зворник – Д.Каменица једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
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20. август 2013.

II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-169/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

I
Одобрава се Јовић Миленку ЈМБГ: 0104977183898 –
Зворник – Трновица једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV

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

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Вукосављевић Златомиру ЈМБГ:
0706969182394 – Зворник – Економија једнократна
новчана помоћ у износу од 500,00 КМ за треће рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-168/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

З А К Љ У Ч А К

Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-167/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Исић Мелисе, Начелник
општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Исић Мелиси ЈМБГ: 1405989185024 –
Зворник – Глумина једнократна новчана помоћ у износу
од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
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III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-166/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Милић Зорана ,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Милић Зорану ЈМБГ: 3008975183892 –
Зворник – Тршић једнократна новчана помоћ у износу
од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-165/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Спречаковић Биљане,
Начелник општине д о н о с и:

20. август 2013.

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава
се
Спречаковић
Биљани
ЈМБГ:
1410991185078 – Зворник – Брањево једнократна
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за прво рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-164/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Терзић Слађане,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одбија се Терзић Слађана ЈМБ 2808982778624 Д.Локањ, за једнократну новчану помоћ у износу од
200,00 КМ за прво рођено дијете. Средства за прво
рођено дијете нису предвиђена за рођене у 2012.
години, већ у 2013. години.
II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-163/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Бирчаковић Драгане,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава
се
Бирчаковић
Драгани
ЈМБГ:
1704978186344 – Зворник – Г.Грбавци једнократна
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за друго рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-162/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Лазић Далибора,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Лазић Далибору ЈМБГ: 1805974174357 –
Зворник – Улице бб једнократна новчана помоћ у
износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.

20. август 2013.

II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-161/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Мировић Пере,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Мировић Пери ЈМБГ: 1502979182391 –
Зворник – Брањево бб једнократна новчана помоћ у
износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-160/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Мићић Радоице,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Мићић Радоици ЈМБГ: 2507983183896 –
Зворник – Ђевање једнократна новчана помоћ у
износу од 500,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-159/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Васиљевић Снежане,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава
се
Васиљевић
Снежани
ЈМБГ:
2901990778617 – Зворник – Брањево једнократна
новчана помоћ у износу од 200,00 КМ за друго рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.

20. август 2013.

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-158/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Зекић Бранислава,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Зекић Браниславу ЈМБГ: 0905984170108 –
Зворник – В.Караџића бб једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-157/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Смиљанић (Војо) Жарку РВИ из Зворника са ЈМБ
1911973192214 и сталним мјестом пребивалишта
Карађорђева С-44 одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске 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: 02-430-739/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Павловић Стјепанији, ППБ, из Зворника – Горња
Каменица, са ЈМБГ: 2402960188894, одобрава се
исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за набавку лијекова и наставак
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – средства за инвалиде, рањене и
ППБ.
Средства исплатити иманованој 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“.

20. август 2013.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-604/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хасановић (Дедо) Енесу из Горњих Шетића, са ЈМБ:
2707966183954, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова набавке основних животних
намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-717/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милановић
Брани
из
Зворника,
раднику
Административне службе општине Зворник, одобрава
се исплата у износу од 200,00 КМ, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
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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: 02-430-715/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Јеремић (Мићо) Маријани из
Каракаја бб, са ЈМБ: 0404993778668, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
школовања у износу од 250,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-688/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

20. август 2013.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Митровић (Ратко) Драгани из Доње Глумине, Ораовац
са ЈМБ: 0211975179134, одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање основних животних трошкова и трошкова
школовања дјеце.
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: 02-430-673/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Гогановић (Младен) Николи из
Зворника ул. Светог Саве З-13, са ЈМБ: 2005962182681
на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења супруге у износу од 100, 00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
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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: 02-430-470/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства ЈУ „Дом омладине
Зворник“, у висини 5000 КМ намјенски за финансирање
текућих активности у 2013. години.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Закључка обезбједиће се са
позиције 414100 – Субвенција за ЈУ Дом омладине.
Новчана средства из тачке 1. овог Закључка уплатити
на жиро-рачун ЈУ „Дом омладине Зворник“.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије 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: 02-400-153/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Српској православној
цркви општине Зворник у износу од 2.000,00 КМ за
финансирање трошкова крсне славе општине Зворник
„Свете Петке-Трнове“.

20. август 2013.

Члан 2.
Средства из члана 1. овог Закључка обезбједиће се са
позиције 412900 – расходи за организације пријема,
манифестација и обиљежавања значајних датума01190110-Стручна служба скупштине општине.
Средства уплатити на жиро рачун СПЦ 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: 02-400-151/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Омеровић (Шаћир) Фати из
Шетића, са ЈМБ: 1410973188906, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова набавке
основних животних намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-719/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ристановић (Живојин) Ристи из
Трновице, са ЈМБ: 2305947183896, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-718/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Бајрић (Мимин) Мехмедалији
из Горњег Шепка, са ЈМБ: 2302992183911, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

20. август 2013.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-659/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Јовић Мари, ППБ, из Зворника-Улице, са ЈМБГ:
2005936188906, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова набавке основних животних
намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Закључка обезбиједиће се са
позиције 416100 – средства за инвалиде, рањене и
ППБ.
Срества 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: 02-430-482/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Шабановић (Рашид) Исмету из
Гуштера, са ЈМБ: 0511960180695, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења
дејтета 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. 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: 02-430-419/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧAK
Члан 1.
Омладинском савјету Зворник одобрава се исплата у
износу од 1.500,00 КМ на име новчане помоћи за
покривање дијела трошкова организације регате „Дрина
је само једна“.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Закључка обезбиједиће се са
позиције 415200 – грант за презентацију града
Зворника.
Средства уплатити на жиро рачун Омладинског савјета
Зворник који је обавезан доставити наративни и
финансијски извјештај.
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: 02-400-150/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

20. август 2013.

ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се Туристичкој организацији општине
Зворник, исплата 5000 КМ, намјенски за финансирање
текућих активности у 2013. години.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције, Субвенција за рад Туристичке
организације, економски код 414 100.
Средства ће се уплатити на жиро-рачун Туристичке
организације.
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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-149/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.08.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Вељанчић (Мирко) Мирослави из Зворника ул. Вука
Караџића, са ЈМБ: 2509949178985, одобрава се
исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити 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: 02-430-580/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-147/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

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

Члан 1.
Павловић (Сретко) Загорки из Зворника ул.
Ослобођења бр. 31, са ЈМБ: 2004984187214, одобрава
се исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити 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: 02-430-493/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобравa се Колу српских сестара „Царица Милица“ из
Зворника, исплата 400 КМ, на име финансирања
текућих активности.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције, Грант за коло српских сестара
Срества исплатити на благајни општине.
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“.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Станојевић (Милан) Ани из Зворника ул. Светог Саве
67А 4/30, са ЈМБ:2404989778626, одобрава се исплата
у износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова набавке основних
животних намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-701/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Дардаган (Мехмед) Изету из Доњих Грбаваца, са ЈМБ:
1011959183924, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-692/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Одобрава се Ђорђић Милану из Шепка, ЈМБ2712983773645, исплата 200 КМ, на име помоћи за
плаћање дијела трошкова штампања књиге
„Енциклопедија фудбалских клубова РС“.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције, 415200-Грант за финансирање
културних манифестација.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
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“.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-700/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

Члан 1.
Гајић (Милан) Александри из Зворника ул.
Ђурђевданска 123, са ЈМБ: 1001971179368, одобрава
се исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова набавке
уџбеника за дјецу.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-653/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Грујић (Марјан) Божици, ППБ, из Зворника Ул. Браће
Југовића Б-15 3/14, са ЈМБГ: 0801966188890, одобрава
се исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова набавке
основних животних намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Закључка обезбиједиће се са
позиције 416100 – средства за инвалиде, рањене и
ППБ.
Срества 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: 02-430-694/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

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

ЗАКЉУЧАК

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-632/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

I
Јовичић (Васиљ) Јакову, РВИ, из Бошковића, са ЈМБГ:
1405973183943, одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
II
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.
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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-690/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Савић (Милорад) Младену из Зворника ул. Радничка 32
С-18/2, са ЈМБ: 2103991773615, одобрава се исплата у
износу од 150,00 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 новчане помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Перић Дарко ЈМБ
2210985773647 из Трновице за покривање трошкова
лијечења дјетета у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбиједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане
помоћи. Новчана средства исплатити на благајни
општине..
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: 02-430-691/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Јовић (Василије) Љубинки из
Каракаја – бараке, са ЈМБ: 0207959187219, на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
набавке основних животних намирница у износу од
100,00 КМ.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-561/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Исановић Русмина,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Исановић Русмину ЈМБГ: 2308977183903
– Зворник – Снагово бб једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-156/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

20. август 2013.

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

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Ђокић Младену ЈМБГ: 2104986773654 –
Зворник – Д.Локањ једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-155/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобравају се средства Симић (Гојко) Љубиши из
Ораовца, са ЈМБ: 2406972183958, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи. Средства исплатити на благајни општине
Зворник.
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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: 02-430-697/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Зекић (Стеван) Чеди из
Зворника Ул. Браће Југовића „Б-12“ 3/14, са ЈМБ:
1802977180034, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова набавке основних животних
намирница у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-682/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

20. август 2013.

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Симић (Драгослав) Жарку из
Зворника Ул.Мајевичка бр. 50, са ЈМБ: 0803983183919,
на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења дјетета у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-705/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Прошић (Бошко) Драгану из
Зворника – Ново насеље бб, са ЈМБ: 1508986163325,
на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова набавке основних животних намирница у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-703/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Митровић (Милован) Миленки
из Зворника Ул. Омладинска С-12, са ЈМБ:
1312952736014, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова набавке основних животних
намирница у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-702/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК

О ИСПЛАТИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се ОШ „Никола Тесла“ Пилица, исплата 1000
КМ, намјенски за куповину БИМ пројектора и пројектног
платна, како би се побољшали услови за извођење
наставе.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Закључка ће се уплатити на
жиро рачун синдиката.
Средства ће се исплатити на терет буџетске позиције
Награде Вуковаца и школска такмичења, економски код
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“.

20. август 2013.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-73/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Крчмар (Војо) Свјетлани из Зворника ул. Карађорђева
38, са ЈМБ: 0605970176526, одобрава се исплата у
износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије 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: 02-430-696/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Вукадиновић (Павле) Славици из Зворника, ул.
Карађорђева С-44, са ЈМБ: 1808974188903, одобрава
се исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова набавке
основних животних намирница.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за новчане помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-693/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Михајловић Будимирки, ППБ, из Зворника ул. Браће
Југовића Б-15, са ЈМБГ: 2009964176773, одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова школовања
дјеце.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске 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: 02-430-681/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

20. август 2013.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Батић (Васо) Радојки из Челопека ул. Дринска бб, са
ЈМБ: 3008988183891, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије 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: 02-430-655/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Самарџић (Никола) Станици из Зворника ул. Гаврила
Принципа 12-14/2, са ЈМБ: 1406959189250, одобрава се
исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
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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: 02-430-552/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Обреновић Татјани из
Зворника ул. Светог Саве З-14, са ЈМБ: 1602969285004,
на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова лијечења дјетета у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити 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: 02-430-656/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

20. август 2013.

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.
Одобравају се средства Хаџић (Мујо) Авдулаху из
Зворника – Кула Град, са ЈМБ: 0505963183938 на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења у износу од 100, 00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-668/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Видовић Иване,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се Видовић Ивани ЈМБГ: 1105993778013 –
Зворник – Мајевичка бр.28 једнократна новчана помоћ
у износу од 200,00 КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-155/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Никић Љубинке,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Никић Љубинки ЈМБГ: 1004984185013 –
Зворник – Улице бб једнократна новчана помоћ у
износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-154/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Марковић (Млађен) Сави из
Трновице, са ЈМБ: 0103935183891, на име једнократне
новчане помоћи за покривање 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.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.

20. август 2013.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објаиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-684/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Одобравају се средства Ристић (Рајко) Миодрагу из
Каракаја,
бараке
инжењеринг, са
ЈМБ:
1711970182397, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-676/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Милановић (Мићо) Сави из
Каракаја - поље, са ЈМБ: 0108946183925, на име
једнократне новчане помоћи за набавку основних
животних намирница у износу од 100,00 КМ.
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-574/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Михајловић Ани из Зворника са сталним мјестом
пребивалишта Браће Југовића Б-7 9/43, талентованом
студенту (просјек 9.75) Међународних односа и бизниса
на Earlham College У Индиани, Сједињене Америчке
Државе одобрава се исплата у износу од 1.200,00 КМ
на име покривања трошкова куповине авионске карте.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције 415200 – буџет за младе.
Средства уплатити на жиро рачун именоване код Нове
банке број: 555-006-81493858-54.
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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-498/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

20. август 2013.

ЗАКЉУЧА К
Члан 1.
Одобравају се средства Јовић (Тодор) Митру из Горњег
Локања, са ЈМБ: 0103967183958, на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења у
износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-492/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК

I
Одобравa се Општинској борачкој организацији
Зворник, исплата 1000 КМ, на име финансирања
трошкова учешћа на такмичењу у риболову у
Прњавору.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције, 415200- Грант за финансирање НВО
и удружења.
Средства ће се уплатити на жиро-рачун Општинске
борачке организације.
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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-137/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Општинској борачкој
организацији Зворник, на име организације парастоса
палим борцима у мјесној заједници Трновица.
II
Новчана средства у износу 300,00 КМ обезбиједиће се
са позиције буџетска резерва.
Срества са буџетске резерве реалоцирати на позицију
415200-Грант за финансирање Општинске борачке
организације Зворник.
Уплату извршити на жиро рачун наведеног удружења.
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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-136/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10,14/12 и
3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Ерић Милу из Челопека, ЈМБ1504954183930, једнократна новчана помоћ у износу
од 150,00 КМ, на име помоћи за санацију дијела штете
која је узрокована нападом паса луталица на стадо
оваца.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбједиће се са
буџетске позиције,414100-Субвенција за развој
пољопривреде.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
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“.

20. август 2013.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-639/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Сенић (Ђоко) Жарку из Ораовца, са ЈМБ:
1201945171501, одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-633/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Лазаревић Спасоју,
Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Лазаревић Спасоју ЈМБГ: 25129837733662
– Зворник – Пађине једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
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II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-152/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске''
број:101/04,42/05), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:03/10),Одлуке о усвајању Буџета
општине Зворник за 2013. годину (''Службени гласник
општине Зворник'', број:14/12), Одлуке о коришћењу
средстава Фонда за треће и четврто рођено дијете,
број:02-022-2/2013, а на захтјев Лазић Јове, Начелник
општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Лазић Јови ЈМБГ: 1501983180092 –
Зворник – Економија једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и
четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-151/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

20. август 2013.

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

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лазић Зорану из Зворника-Змајевац 1/3, са ЈМБ:
250697383956, одобрава се исплата у износу од 150,00
КМ на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова набавке основних животних намирница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-674/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лазић (Љубомир) Сретену из Јардана, са ЈМБ:
2002955183908, одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
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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: 02-430-672/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лазић (Никола) Јелени из Зворника ул. Светог Саве З16 34/6, са ЈМБ: 2808954188900, одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи – тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије 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: 02-430-666/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

20. август 2013.

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

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Вуковић Зориславу ЈМБГ: 2302974182398
– Зворник – Брањево једнократна новчана помоћ у
износу од 500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије – Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-150/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10) и члана 4. Правилника о начину и условима
за додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета
општине Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.
године, Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Махмутовић (Селим) Хати из
Зворника Ул. Вука Караџића бр. 213, са ЈМБ:
1008964187228, на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења у износу од 100, 00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити на благајни општине Зворник.
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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: 02-430-671/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
I
Одобравa се Првом зворничком пјевачком друштву
„Изворник“, исплата 3000 КМ, намјенски за куповину
ношњи.
II
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције, Грант за презентацију града,
економски код 415200, кабинет Начелника
Срества ће се уплатити на жиро-рачун број: 552-02015294547-31, код Hypo-Alpe-Adria-Bank.
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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-115/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК

20. август 2013.

Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције, 414100-Субвенција за развој
пољопривреде.
Средства ће се исплатити на благајни општине..
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: 03-430-640/13
Датум: 05.07.2013. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број:3/10, 14/12, и 3/13), Начелник општине д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Стојановић Љубисаву,
у износу 300,00 КМ на име организовања и плаћања
трошкова сахране за преминулу Стојановић Јелисавку
из МЗ Горња Каменица која је била корисник права код
Центра за социјални рад у Зворнику.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-Дознаке за
сахране незбринутих лица, потрошачка јединица
Одјељење за финансије-01190140.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-430-612/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.07.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
Одобрава се Остојић Стеви из Доњег Локања, ЈМБ2806943183890, једнократна новчана помоћ у износу
200,00 КМ, на име помоћи за санацију дијела штете која
је узрокована нападом паса луталица на стадо оваца.
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На основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник РС“, број:121/12)
и члана 8. Одлуке о извршењу буџета општине Зворник
за 2013. годину („Службени гласник општине Зворник“,
број:14/12),Начелник одјељења за финансије доноси:

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2013. годину у оквиру потрошачке јединице
01190150 – Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности, са позиције:
- 415200-Грант за финансирање Буџета за младе, на
позицију:
- 412700-Расходи за пројекте Савјета за саобраћај, у
износу 1.605,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се финансирали
увећани трошкови на наведеној позицији.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-19/13
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.06.2013. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ NAЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Буџетски календар за израду буџета општине Зворник за 2014.годину
2. Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Зворник
3. Одлука о субвенцији превоза ученика
4. Одлука о печату мјесних заједница
5. Одлука о продужењу радног времена угоститељских објеката
6. Рјешење о именовању радне групе за израду локалне стратегије која ће одговорити на инциденте
мотивисане предрасудама, на подручју општине Зворник
7. Рјешење о стручној помоћи општинској комисији за попис становништва
8. Рјешење о измјени рјешења о именовању комисије за спровођење поступка лицитације
9. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Санација сметлишта на парцели број: 7397/1 у МЗ
Каракај
10. Закључак о одобравању новчаних средстава Вељанчић Драженки
11. Закључак о одобравању новчаних средстава Муратовић Мирели
12. Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Ивану
13. Закључак о одобравању новчаних средстава Куљанин Хазиму
14. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовановић Синиши
15. Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ Дом омладине Зворник
16. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић Борку
17. Закључак о одобравању новчаних средстава Лозановић Зорану
18. Закључак о одобравању новчаних средстава Дошић Гордани
19. Закључак о одобравању новчаних средстава Мијатовић Предрагу
20. Закључак о одобравању новчаних средстава Османовић Рабији
21. Закључак о одобравању новчаних средстава Вукосављевић Златомиру
22. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Миленку
23. Закључак о одобравању новчаних средстава Исић Мелиси
24. Закључак о одобравању новчаних средстава Милић Зорану
25. Закључак о одобравању новчаних средстава Спречаковић Биљани
26. Закључак о одбијању за једнократну новачну помоћ Терзић Слађана
27. Закључак о одобравању новчаних средстава Бирчаковић Драгани
28. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Далибору
29. Закључак о одобравању новчаних средстава Мировић Пери
30. Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић Радоици
31. Закључак о одобравању новчаних средстава Васиљевић Снежани
32. Закључак о одобравању новчаних средстава Зекић Браниславу
33. Закључак о одобравању новчаних средстава Смиљанић Жарку
34. Закључак о одобравању новчаних средстава Павловић Стјепанији
35. Закључак о одобравању новчаних средстава Хасановић Енесу
36. Закључак о одобравању новчаних средстава Милановић Брани
37. Закључак о одобравању новчаних средстава Јеремић Маријани
38. Закључак о одобравању новчаних средстава Митровић Драгани
39. Закључак о одобравању новчаних средстава Гогановић Николи
40. Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ Дом омладине Зворник
41. Закључак о одобравању новчаних средстава Српској праавославној цркви општине Зворник
42. Закључак о одобравању новчаних средстава Омеровић Фати
43. Закључак о одобравању новчаних средстава Ристановић Ристи
44. Закључак о одобравању новчаних средстава Бајрић Мехмедалији
45. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Мари
46. Закључак о одобравању новчаних средстава Шабановић Исмету
47. Закључак о одобравању новчаних средстава Омладинском савјету Зворник
48. Закључак о одобравању новчаних средстава Туристичкој организацији општине Зворник
49. Закључак о одобравању новчаних средстава Вељанчић Мирослави
50. Закључак о одобравању новчаних средстава Павловић Загорки
51. Закључак о одобравању новчаних средстава Колу српских сестара „Царица Милица“
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Закључак о одобравању новчаних средстава Станојевић Ани
Закључак о одобравању новчаних средстава Дардаган Изету
Закључак о одобравању новчаних средстава Гајић Александри
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђорђић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Грујић Божици
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовичић Јакову
Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Младену
Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Дарку
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Љубинки
Закључак о одобравању новчаних средстава Исановић Русмину
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђокић Младену
Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Љубиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Зекић Чеди
Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Жарку
Закључак о одобравању новчаних средстава Прошић Драгану
Закључак о одобравању новчаних средстава Митровић Миленки
Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ „Никола Тесла“ Пилица
Закључак о одобравању новчаних средстава Крчмар Свјетлани
Закључак о одобравању новчаних средстава Вукадиновић Славици
Закључак о одобравању новчаних средстава Михајловић Будимирки
Закључак о одобравању новчаних средстава Батић Радојки
Закључак о одобравању новчаних средстава Самарџић Станици
Закључак о одобравању новчаних средстава Обреновић Татјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Хаџић Авдулаху
Закључак о одобравању новчаних средстава Видовић Ивани
Закључак о одобравању новчаних средстава Никић Љубинки
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Сави
Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Миодрагу
Закључак о одобравању новчаних средстава Милановић Сави
Закључак о одобравању новчаних средстава Михајловић Ани
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Митру
Закључак о одобравању новчаних средстава Општинској борачкој организацији Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Општинској борачкој организацији Зворник
Закључак о одобравању новчаних средстава Ерић Милу
Закључак о одобравању новчаних средстава Сенић Жарку
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазаревић Спасоју
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Јови
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Зорану
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Сретену
Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Јелени
Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић Зориславу
Закључак о одобравању новчаних средстава Махмутовић Хати
Закључак о одобравању новчаних средстава Првом зворничком пјевачком друштву „Изворник“
Закључак о одобравању новчаних средстава Остојић Стеви
Закључак о одобравању новчаних средстава Стојановић Љубисаву
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2013.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190150- Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности

19
29
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32
32
33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Издавач: Скупштина општине Зворник
Обрађивач: Стручна служба за послове Скупштине општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
Службени гласник општине Зворник излази по потреби
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