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На основу члана 70. Закона о приватизацији државних
станова (,,Службени гласник Републике Српске'' број: 118/11),
члана 30.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен текст (
,,Службени гласник општине Зворник'' број:9/14), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 8.јула 2015.године,
доноси
ОДЛУКУ
o давању у закуп и откуп станова додјељених породицама
погинулих бораца и ратних војних инвалида на име
стамбеног збрињавања
Члан 1.
Станови у власништву општине Зворник који су додјељени
породицама погинулих бораца и ратних војних инвалида на
име стамбеног збрињавања дају се у закуп и откуп.
Члан 2.
Предмет закупа и откупа су четири (4) следеће стамбене
јединице:
1.три (3 ) стана укупне површине 110,49 м2 који се налазе у
стамбеној згради у улици Браће Југовића Б-19,
Ламела 1, изграђени на кч. бр. 264/7 к.о. Зворник град
посједовни лист 250 са уписом права својине у
књигу уложених уговора о откупу станова са 1/1 у корист
општине Зворник.
стан број 10, трећи спрат, површине 41,60 м2,
стан број 12, трећи спрат, површине 41,40 м2,
стан број 13, трећи спрат, површине(тлоцрт) 27,49 м2.
2. један (1)стан површине 62,67 м2 који се налази у стамбеној
згради у улици Приобални пут изграђен на
кч. 2065/3 к.о. Зворник град посједовни лист 541 са
уписом права својине у књигу уложених уговора о

откупу станова са 1/1 по рјешењу бр. 21.21/952-2-107/15 у
корист општине Зворник
стан број 7, први спрат, површине 62,67 м2
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује се Начелник општине
Зворник.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-70/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.07.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 6. став 2, а у вези са чланом 7. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске“ број:41/03),
члана 16. и 17.Закона о систему јавних служби (''Службени
гласник Републике Српске“ број:68/07 и 109/12), и члана 26. и
43. Статута општине –пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број:9/14), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 8.јула 2015.године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА У ЈАВНИМ
УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ЗВОРНИК
I
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Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми за
избор и именовање чланова Управних одбора Зворник и то:
ЈУ „Дом здравља“ Зворник...... 1 извршилац
ЈУ Рекреативно спортски центар Зворник .. 1 извршилац
Под критеријумима за избор и именовање из претходног
става сматрају се степен образовања, стручно знање, радно
искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом
одлуком.
II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке,поред услова
прописаних Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске, морају испуњавати и
посебне критеријуме, као и услове утврђене овом одлуком.
Критеријуми за именовање чланова Управног одбора:
-

висока стручна спрема или виша стручна спрема
(VII или VI степен стручне спреме),
познавање садржаја и начина рада Управног
одбора
доказани резултати на ранијим пословима;
III

Јавни конкурс у складу са чланом 8.став 2.Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске биће објављен у „Службеном гласнику Републике
Српске“, и у дневном листу „Глас Српске“.
IV
Чланове Управног одбора, на основу спроведеног јавног
конкурса и приједлога Комисије за избор, именује Скупштина
општине Зворник,у складу са критеријумима утврђеним овом
одлуком, на приједлог Начелника општине.
Комисију за избор и именовање именује Скупштина општине
на приједлог начелника општине, у складу са критеријумима
утврђеним овом одлуком.
V
У Комисију за избор именоваће се лица која имају
професионално знање на истом или вишем нивоу за који се
спроводи поступак,те лица која су упозната са одредбама
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три члана
службеници Општинске управе Зворник, по могућности лица
која су показала да познају одредбе Закона о министарским,
владиним и другим именовањима, и која поседују стручно
знање у одговарајућим областима, друга два члана се такође
именују на основу критерија из предходне реченице.
VI
Након ступања на снагу ове одлуке, Начелник општине ће
расписати конкурс за чланове Управних одбора јавних
установа из тачке 1.ове Одлуке.
VII

10. јул 2015.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-71/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.07.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 22.и члана 23.став 1.и 4.Закона о стварним
правима (''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08,
58/09 и 95/11), члана 30.Закона о локалној самоуправи (''
Службени гласник Републике Српске'' број:101/04,42/05,
118/05 и 98/13) и члана 26.и 43.Статута општине Зворникпречишћен текст („Службени гласник општине Зворник'', број
9/14), Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
8.јула 2015.године , доноси
OДЛУКУ
о куповини земљишта за потребе изградње
резервоара''Градац''
Члан 1.
Општина Зворник ће купити земљиште означено као
кп.бр.3816/2 Градац шума 6.класе површине 505 м2 уписано
у посједовни лист број 413 КО Локањ на име посједника
Пантић(Панте) Драго са 1/1 , коме по старом операту
одговара кч.бр.2016/5 Градац Шикара површине 505 м2
уписано у зк.ул.бр.603 на име власника Пантић (Панто) Драго
са 1/60 и други.
Члан 2.
Земљиште из члана 1.ове одлуке се купује за потребе
изградње резервоара ''Градац'' у склопу пројекта водоводног
система ''Зворник Сјевер'' фаза 2.
Члан 3.
Земљиште из члана 1.ове одлуке се купује за купопрoдајну
цијену од 2.020,00 км.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да може закључити уговор о
купопродаји земљишта из члана 1. ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-72/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.07.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
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На основу члана 22.и 23.став 1.и 4.Закона о стварним
правима (''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08,
58/09 и 95/11), члана 30.Закона о локалној самоуправи (''
Службени гласник Републике Српске'' број:101/04,42/05,
118/05 и 98/13) и члана 26.и 43.Статута општине Зворникпречишћен текст ('' Службени гласник општине Зворник'' број
9/14) Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
8.јула 2015.године , доноси
OДЛУКУ
о куповини земљишта за потребе фудбалског игралишта
у Мјесној заједници Локањ
Члан 1.
Општина Зворник ће купити земљиште означено као
кп.бр.482 Башча њива 3.класе површине 7562 м2, кп.бр.483
Башча њива 6.класе површине 2281 м2 , кп.бр.484 Башча
њива 5.класе површине 1960 м2 и кп.бр.904 Лука њива
7.класе површине 269 м2 , све уписане у посједовни лист број
726 КО Шепак на име посједника Кадрић Ифета са 1/1.
Члан 2.
Земљиште из члана 1.ове одлуке се купује за потребе
фудбалског игралишта у Мјесној заједници Локањ.
Члан 3.
Земљиште из члана 1.ове одлуке се купује за купопродајну
цијену од 118.110,70 км.Купопродајна цијена ће се платити у
двије једнаке рате и то прва до 31.07.2015.године а друга до
31.03.2016.године.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да може закључити уговор о
купопродаји земљишта из члана 1. ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-73/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.07.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 22. Закона о стварним правима (''Службени
гласник Републике Српске'' број:124/08,58/09 и 95/11 ), члана
30.Закона о локалној самоуправи(''Службени гласник
Републике Српске'' број: 101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана
4. Одлуке о провођењу поступка давања у закуп пословних
простора у власништву општине зворник (''Службени гласник
општине зворник '' број 4/11) и члана 26.и 43.Статута
општине Зворник–пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'' број: 9/14) Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 08.јула 2015.године, доноси

10. јул 2015.

OДЛУКУ
о расписивању лицитације за додјелу у закуп
пословних просторија у саставу дома у Петковцима
Члан 1.
Под условима и на начин прописан овом одлуком провешће
се лицитација за додјелу у закуп пословних просторија у
саставу дома у Петковцима изграђеног на кп.бр.3132
уписаном у пл.бр.104 КО Шетићи.
Пословне просторије се састоје од ходника и три просторије ,
укупне површине 40,15 м2. Пословне просторије се додјељују
у закуп на период од десет година од потписивања уговора
за обављање апотекарске дјелатности.
Пословне просторије се додјељују у виђеном стањудевастиран објекат ,с тим да закупац преузима обавезу да га
доведе у употребљиво стање у свему према предмјеру и
предрачуну радова који укупно са ПДВ износи 23.349,12
КМ.Надзор над изведеним радовима и технички пријем
извршиће Општинкса управа Зворник.
Члан 2.
Почетна закупнина за један мјесец износи 200,00 КМ
.Закупнина ће се закупцу одбијати од вриједности уложених
радова .Након истека закупа пословне просторије остају на
располагању општини у употребљивом стању у које је
доведен након извршене адаптације према предмјеру и
предрачуну радова.Адаптација пословних просторија за
апотекарску дјелатност пада на трошак закупца.
Члан 3.
Са понуђачем који понуди највећу закупнину Начелник
општине ће закључити уговор о закупу пословних просторија.
Увођење у посјед најповољнијег понуђача ће се извршити по
закључењу уговора.
Члан 4.
Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка
лица која на име кауције уплате 100 ,00 км на благајни
општине Зворник.
Лицитација ће се одржати ако се на лицитацију пријаве
најмање два учесника.Уколико се на лицитацију на пријаве
најмање два учесника пословне просторије ће се дати уа
закуп непосредном погодбом по почетној закупнини.
Члан 5.
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Поступак лицитације провешће комисија за лицитацију , коју
именује Начелник општине Зворник.Оглас о провођењу
лицитације ће се објавити у Дневним новинама ''Глас српске''
и на огласној табли општине Зворник .
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-74/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.07.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 18.став 2. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12 ),
члана 12. Закона о Министарским, и владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 41/03), члана 73.став 2. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник Републике
Српске“, број: 106/09), члана 26. и 43. Статута општине
Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'',број:9/14), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној
8. јула 2015.године, д о н и је л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ЗВОРНИК
Члан 1.
Милан Кикић, дипл.ецц из Зворника,именује се за директора
ЈУ''Дом здравља'' Зворник, на период од 4 године.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-28/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.07.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 8.јула 2015. године,
донијела је

10. јул 2015.
ЗАКЉУЧАК

1.

Усваја се Информација о организованости,
опремљености и функционисању цивилне заштите
на подручју општине Зворник.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-75/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.07.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 30. и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник
општине Зворник'', број:9/14 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'', број:9/14), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 8.јула 2015. године, д о н и ј е
ла је
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Информација о ефектима увођења пореза
на непокретности у 2014.години.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-76/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.07.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мерсад Мехмедовић,c.p.
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 38. и
44.Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'' број: 9/14) ,Начелник општине
Зворник, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање заједничког
пројекта
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу од 2.638,09 КМ
намјенски за набавку столарије у Мјесној заједници
Трновица-објекат свлачионица на фудбалском игралишту у
чијој реализацији учествују Општина Зворник и Мјесна
заједница Трновица.
Члан 2.
Мјесна заједница Трновица ће из сопствених средстава
финансирати преостали дио трошкова везаних за набавку и
уградњу наведене столарије.
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Члан 3.

Мјесна заједница Трновица ће након завршетка радова
Општини Зворник доставити извјештај о утрошеним
средствима.
Члан 4.
Средства из тачке 1. Ове Одлуке исплатиће се са позиције
511100-Издаци за суфинансирање заједничких пројеката.
Средства уплатити предузећу ''Дрина пласт'' Доо Тузла на
жиро рачун број:551-310-11264881-80 код Уникредит банке.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 6.
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-96/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Српске'',број:101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 38. и
44.Статута општине Зворник-пречишћен текст (''Службени
гласник општине Зворник'' број: 9/14) ,Начелник општине
Зворник, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за суфинансирање заједничког
пројекта
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу од 1.183,72 КМ
намјенски за набавку столарије у стамбеној згради С-38 у
чијој реализацији учествују Општина Зворник и Заједница
етажних власника зграде С-38.
Члан 2.
Заједница етажних власника зграде С-38 ће из сопствених
средстава финаних за набавку и уградњу наведене
столарије.
Члан 3.
Заједница етажних власника зграде С-38 ће након завршетка
радова Општини Зворник доставити извјештај о утрошеним
средствима.

10. јул 2015.

Средства уплатити предузећу ''Дрина пласт'' Доо Тузла на
жиро рачун број:551-310-11264881-80 код Уникредит банке.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 6.
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-97/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. Правилника о
успостављању и раду комисије за набавке („Службени
гласник БиХ“, број 103/14), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник – Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 3/10) и Одлуке о именовању кандидата за
Комисију за јавне набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015.
године, Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Извођење радова
на санацији локалних и некатегорисаних путева на
подручју општине Зворник“, број: 02-360-69/15, у саставу:
1.
2.
3.

Горан Писић, предсједник
Гордан
Јовановић, замјеник предсједника,
Сања Ерић, члан
- Небојша
Бошковић, замјеник члана,
Александар Јевтић, члан
Ристановић Бојана, замјеник члана.
II

Задатак Комисије је да проведе предметни поступак јавне
набавке, у складу са Правилником о начину формирања,
гласања и одлучивања комисије за јавне набавке, број: 02020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), те да о
извршеном поступку избора састави записник и исти са
препоруком о избору најповољнијег понуђача достави
Начелнику општине. Oтварање понуда ће се обавити дана
22.06.2015.године у 12.00 часова у малој сали Општинске
управе Зворник.

Члан 4.

III

Средства из тачке 1. Ове Одлуке исплатиће се са позиције
415200-Капитални грантови (суфинансирање заједничких
пројеката).

Именовани чланови комисије су дужни присуствовати
састанцима комисије или благовремено обавјестити
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секретара комисије о спријечености да присуствују, како би
се у складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије дужни су
донијети Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар комисије
дужни су потписати Изјаву о непристрасности и
повјерљивости у раду комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-69/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) Начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању организационог одбора манифестације
''Зворничко љето 2015''
Члан 1.
У организациони одбор манифестације ''Зворничко љето'',
именује се:
1. Бојан Ивановић,предсједник одбора
2. Душица Савић,члан одбора
3. Милан Цвијетиновић,члан одбора
4. Слободанка Савић,члан одбора
5. Александар Крсмановић,члан одбора
6. Ђорђе Деурић,члан одбора
7. Славица Андрић,члан одбора
8. Љиљана Тохољ,члан одбора
9. Средо Петровић,члан одбора
Члан 2.
Задатак организационог одбора је да предузме све
активности и појединачна задужења у циљу благовременог
организовања манифестације у програмском и техничком
смислу.
Члан 3. Организациони одбор
је обавезан да подноси редовне извјештаје Начелнику
општине о резултатима рада.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-27/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

10. јул 2015.

На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. Правилника о
успостављању и раду комисије за набавке („Службени
гласник БиХ“, број 103/14), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник – Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 3/10) и Одлуке о именовању кандидата за
Комисију за јавне набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015.
године, Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка ватрогасне
oпреме за пожаре, асистенције и саобраћајне незгоде“,
број: 02-360-73/15, у саставу:
1.
2.
3.
4.

Горан Писић, предсједник
- Милош Томић,
замјеник предсједника,
Бојана Ристановић, члан
- Ружа Остојић,
замјеник члана,
Зоран Ерић, члан
Александар
Јевтић, замјеник члана,
Ђоко Мићић, стручњак без права гласа, који
посједује специфично техничко знање о
предмету јавне набавке.
II

Задатак Комисије је да проведе предметни поступак јавне
набавке, у складу са Правилником о начину формирања,
гласања и одлучивања комисије за јавне набавке, број: 02020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), те да о
извршеном поступку избора састави записник и исти са
препоруком о избору најповољнијег понуђача достави
Начелнику општине. Oтварање понуда ће се обавити дана
06.07.2015.године у 12.00 часова у малој сали Општинске
управе Зворник.
III
Именовани чланови комисије су дужни присуствовати
састанцима комисије или благовремено обавјестити
секретара комисије о спријечености да присуствују, како би
се у складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије дужни су
донијети Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар комисије
дужни су потписати Изјаву о непристрасности и
повјерљивости у раду комисије.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-73/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' број 39/14), члана 3. Правилника о
успостављању и раду комисије за набавке („Службени
гласник БиХ“, број 103/14), члана 38. и 44. Статута општине
Зворник – Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 3/10) и Одлуке о именовању кандидата за
Комисију за јавне набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015.
године, Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Изнајмљивање
бине, расвјете и озвучења за манифестацију „Зворничко
љето 2015““, број: 02-360-75/15, у саставу:
1.
2.
3.

Гордан Јовановић, предсједник
- Ненад
Станковић, замјеник предсједника,
Небојша Бошковић, члан
Мирослав Аћимовић, замјеник члана,
Сања Перић, члан
- Хариз Мехидић,
замјеник члана,
II

Задатак Комисије је да проведе предметни поступак јавне
набавке, у складу са Правилником о начину формирања,
гласања и одлучивања комисије за јавне набавке, број: 02020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), те да о
извршеном поступку избора састави записник и исти са
препоруком о избору најповољнијег понуђача достави
Начелнику општине. Oтварање понуда ће се обавити дана
08.07.2015.године у 12.00 часова у малој сали Општинске
управе Зворник.
III
Именовани чланови комисије су дужни присуствовати
састанцима комисије или благовремено обавјестити
секретара комисије о спријечености да присуствују, како би
се у складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије дужни су
донијети Пословник о раду комисије и придржавати се
његових одредби. Сви чланови комисије и секретар комисије
дужни су потписати Изјаву о непристрасности и
повјерљивости у раду комисије.
IV

10. јул 2015.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-75/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о раду запослених у
Општинској управи Зворник број: 02-014-42/09 од
26.05.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Савић Гордани из Зворника,раднику Општинске управе
Зворник ,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 411200-помоћ радницима ОУ Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-685/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.05.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства ОШ ''Свети Сава'' Зворник
,као награда женској кошаркашкој екипи за освојено треће
мјесто на Регионалном такмичењу, у износу 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Награде вуковаца и школска такмичења,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити након доставе рачуна о купљеној
опреми.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-4о0-80/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства ОШ ''Свети Сава'' Зворник
,као награда женској кошаркашкој екипи за освојено прво
мјесто на Регионалном такмичењу, у износу 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Награде вуковаца и школска такмичења,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити након доставе рачуна о купљеној
опреми.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-77/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.

Одобравају се новчана средства ОШ''Вук Караџић''Роћевић
,као награда за освојено прво мјесто на Регионалном
такмичењу о безбједности у саобраћају, у износу 200,00 КМ.

10. јул 2015.

Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Награде вуковаца и школска такмичења,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити након доставе рачуна о купљеној
опреми.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-89/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобравају се новчана средства ОШ''Вук Караџић''Роћевић
,као награда за освојено друго мјесто на Регионалном
такмичењу у гимнастици, у износу 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Награде вуковаца и школска такмичења,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити након доставе рачуна о купљеној
опреми.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-90/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
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Одобравају се новчана средства ОШ''Вук Караџић''Роћевић
,као награда женској фудбалској екипи за освојено друго
мјесто на Регионалном такмичењу, у износу 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Награде вуковаца и школска такмичења,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити након доставе рачуна о купљеној
опреми.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-88/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобравају се новчана средства ОШ ''Свети Сава'' Зворник
,као награда женској одбојкашкој екипи за освојено друго
мјесто на Регионалном такмичењу, у износу 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Награде вуковаца и школска такмичења,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити након доставе рачуна о купљеној
опреми.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-79/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

10. јул 2015.

Одобравају се новчана средства ОШ ''Свети Сава'' Зворник
,као награда мушкој кошаркашкој екипи за освојено друго
мјесто на Регионалном такмичењу, у износу 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Награде вуковаца и школска такмичења,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити након доставе рачуна о купљеној
опреми.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-78/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Јавној установи
Средњошколски центар ''Петар Кочић'' Зворник, као награда
женској кошаркашкој екипи за освојено друго мјесто на
Регионалном такмичењу, у износу 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Награде вуковаца и школска такмичења,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити након доставе рачуна о купљеној
опреми.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-83/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства ОШ '' Десанка Максимовић''
Челопек ,као награда мушкој одбојкашкој екипи за освојено
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треће мјесто на Регионалном такмичењу, у износу 150,00
КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Награде вуковаца и школска такмичења,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити након доставе рачуна о купљеној
опреми.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-81/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Јавној установи
Средњошколски центар ''Петар Кочић'' Зворник, као награда
мушкој рукометној екипи за освојено друго мјесто на
Регионалном такмичењу, у износу 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Награде вуковаца и школска такмичења,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити након доставе рачуна о купљеној
опреми.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-82/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Јавној установи
Средњошколски центар ''Петар Кочић'' Зворник, као награда
женској кошаркашкој екипи за освојено друго мјесто на
Регионалном такмичењу, у износу 150,00 КМ.

10. јул 2015.

Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције-Награде вуковаца и школска такмичења,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити након доставе рачуна о купљеној
опреми.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-83/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Шаховском клубу ''Минерал'' из Козлука
исплата 1.000 КМ, намјенски за финансирање шаховског
турнира.
Члан 2.
Средства из тачке 1.овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетске позиције,Грант за финансирање НВО и
удружења ,економски код 415200.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-66-150/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Станојевић (Станко) Златку из Кракаја,ЈМБ2109984183916,исплата једнократне новчане помоћи у
износу од 150,00 КМ, на име помоћи за санацију дијела
штете настале услед напада паса луталица на стадо оваца.
Члан 2.
Средства из тачке 1.овог закључка обезбједиће се са
буџетске
позиције,414100-Субвенција
за
развој
пољопривреде.
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Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-283/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Ивановић Драгославу из Петковаца,ЈМБ0805943183897,исплата једнократне новчане помоћи у
износу од 300,00 КМ, на име помоћи за санацију дијела
штете настале услед поплава на пољопривредном
земљишту у мају 2014. године.
Члан 2.
Средства из тачке 1.овог закључка обезбједиће 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 Општинске управе 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: 02-430-716/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и Програма коришћења буџетских средстава за
унапређење пољопривредне производње у општини Зворник
за 2015. годину, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Јеремић (Панто) Зорану из Каракаја –Ђиле бб,
ЈМБГ:1008967183908,једнократна новчана помоћ на име
учешћа у санацији штете проузроковане угинућем стоке, у
износу од 300,00 КМ.
Члан 2.

10. јул 2015.

Средства из тачке1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције –Субвенције за развој пољопривреде ,
економски код 414100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-53/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и Програма коришћења буџетских средстава за
унапређење пољопривредне производње у општини Зворник
за 2015. годину, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Петровић Ђорђу из Горње Каменице,
ЈМБГ:0605939183905,једнократна новчана помоћ на име
учешћа у санацији штете проузроковане угинућем стоке, у
износу од 500,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције –Субвенције за развој пољопривреде ,
економски код 414100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-485/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
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Куртума
Сањи
из
Зворника
,
са
ЈМБГ:0908976189223,одобрава се исплата у износу од 200,00
КМ на име новчане помоћи-трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-442/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 18.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Марковић
Милошу
из
Зворника
,
са
ЈМБГ:0509937182392,одобрава се исплата у износу од 300,00
КМ на име новчане помоћи-за штампање књиге под називом
''Траговима до истине''-Монографија о животу и страдањима
Срба на подручју општине Кладањ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 415200- Грант за финансирање културних
манифестација.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-649/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине

10. јул 2015.

Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Перић Јоки из Зворника , са ЈМБГ:1412980778649,одобрава
се исплата у износу од 200,00 КМ на име новчане помоћитрошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-602/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ристановић
Новици
из
Тршића
,
са
ЈМБГ:2307980183896,одобрава се исплата у износу од 200,00
КМ на име новчане помоћи-трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-232/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и Програма коришћења буџетских средстава за
унапређење пољопривредне производње у општини Зворник
за 2015. годину, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Маринковић (Перо) Миладину из Скочића,
ЈМБГ:0402956183899,једнократна новчана помоћ на име
учешћа у санацији штете која је узрокована нападом паса
луталица на стадо оваца, у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције –Субвенције за развој пољопривреде ,
економски код 414100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-43/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) ,Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Спортском риболовном
удружењу ''Бистро'' из Зворника у износу 2.000,00 КМ на име
плаћања дијела трошкова набавке металног чамца за
спречавање криволова.
Члан 2.
Новчана средства обезбједиће се са позиције буџетска
резерва.Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200-Грант за финансирање НВО и удружења.
Уплату извршити на жиро рачун :554-012-00000213-67 код
Павловић банке.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-141/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК

10. јул 2015.

Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Бодибилдинг клубу ''Мillwall''
у износу 600,00 КМ на име плаћања трошкова набавке
опреме за рад клуба.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 415200-Грант за
финансирање НВО и удружења, потрошачка јединица –
Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности.
Новчана средства уплатити на жиро рачун:161-000-0134630094.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-142/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и Програма коришћења буџетских средстава за
унапређење пољопривредне производње у општини Зворник
за 2015. годину, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Савић (Станко) Љубомиру из Горњих Грбаваца,
ЈМБГ:1512932183891,једнократна новчана помоћ на име
учешћа у санацији штете која је узрокована нападом паса
луталица на стадо оваца, у износу од 400,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције –Субвенције за развој пољопривреде ,
економски код 414100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-493/15
НАЧЕЛНИК
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Датум: 22.06.2015. године

OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Ђокић (Саво) Војину из Скочића, ЈМБ2003965183937,једнократна новчана помоћ на име трошкова
лијечења супруге , у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог Закључка, обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима ,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-652/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 22.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства фудбалском клубу ''Дрина''
Зворник у износу 5.000,00 КМ на име финансирања текућих
активности.
Члан 2.
Новчана средства обезбједиће се са позиције буџетска
резерва.Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200-Грант за финансирање спортских
организација.
Уплату извршити на жиро рачун наведеног клуба.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-143/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

10. јул 2015.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Јовић Сави из Улица
,
са
ЈМБГ:0810976183896,једнократна новчана помоћ у износу од
100,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-637/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Манојловић Ради из Г.Локања
,
са
ЈМБГ:2503945183895,једнократна новчана помоћ у износу од
200,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-622/15
НАЧЕЛНИК
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Датум: 23.06.2015. године

OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

10. јул 2015.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-527/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.

Одобрава се Радовић Радиславу из Грбаваца , са
ЈМБГ:0505980183933,једнократна новчана помоћ у износу од
200,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-606/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Ракановић Драгану из Јасенице ,
са
ЈМБГ:1005980773626,једнократна новчана помоћ у износу од
150,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК

Одобравају се новчана средства Трбић Јови из
Зворника,Метеризе бр.8 ЈМБГ:2108955190052 на име тешке
материјалне ситуације, у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке1. овог закључка обезбједиће се са
позиције - једнократне помоћи појединцима, економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-633/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Основној музичкој школи
Зворник у износу 1.257,42 КМ намјенски на име плаћања
трошкова набавке столарије.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 511100-Издаци за градњу
школских објеката.
Новчана средства уплатити предузећу ''Дрина пласт'' Доо
Тузла на жиро рачун број:551-310-11264881-80 код Уникредит
банке.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-95/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
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Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси

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

ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

Члан 1.

Члан 1.
Одобравају се новчана средства Лазић (Перо) Бранки из
Брањева, јмб-1405947187493, за покривање трошкова
лијечења, у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог Закључка, обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима ,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-285/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства ЈУ ''Дом омладине Зворник'',
намјенски за финансирање текућих активности у 2015. години
, у износу 5.000 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 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 Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-99/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Одобрава
се
Шкиљевић
(Илија)
Видосави
из
Каракаја,колективни
смјештај
''Метално''ЈМБГ:2511969187398,једнократна новчана помоћ
на име тешке материјалне ситуације, у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке1. овог закључка обезбједиће се са
позиције - једнократне помоћи појединцима, економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-518/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Вукајловић Гордани из Зворника , са
ЈМБГ:1204957188905,једнократна новчана помоћ у износу од
150,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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Број: 08-430-664/15
Датум: 25.06.2015. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Пејић Лазару из Тршића
,
са
ЈМБГ:0308964183893,једнократна новчана помоћ у износу од
150,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-658/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се Хрвач Секули из Зворника
,
са
ЈМБГ:1803968192204,једнократна новчана помоћ у износу од
200,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованoм на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА

10. јул 2015.

ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-666/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства ОО ''СУБНОР'' Зворник на
име финансирања редовних активности у 2015. години.
Члан 2.
Новчана средства у износу 500,00 КМ исплатити са позиције
415200 – Грант за ОО ''СУБНОР''Зворник .Средства уплатити
на жиро рачун Општинске борачке организације Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-102/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Ђију ђица клубу ''Јуниор''
Зворник у износу 500,00 КМ на име финансирања текућих
активности.
Члан 2.
Новчана средства обезбједиће се са позиције буџетска
резерва.Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200-Грант за финансирање спортских
организација.
Уплату извршити на жиро рачун наведеног клуба.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-145/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Лубура (Сретко)
Слободанки из Зворника,Српских Јунака 41, ЈМБ1006950176506,на име тешке материјалне ситуације, у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог Закључка, обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима ,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-208/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и Програма коришћења буџетских средстава за
унапређење пољопривредне производње у општини Зворник
за 2015. годину, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Мијић (Милан) Станку из Малешића,
ЈМБГ:0611949183911,једнократна новчана помоћ на име
учешћа у санацији штете која је узрокована нападом паса
луталица на стадо оваца, у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке1. овог закључка обезбједиће се са
буџетске позиције –Субвенције за развој пољопривреде ,
економски код 414100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-21/15
НАЧЕЛНИК

10. јул 2015.

Датум: 25.06.2015. године

OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.

Одобравају се новчана средства Хаџић Авдулаху из Куле
Града, ЈМБГ:0505963183938, на име покривања дијела
трошкова лијечења, у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке1. овог закључка обезбједиће се са
позиције - једнократне помоћи појединцима, економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-636/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Василић Драгици из
Зворника, Светог Саве 24, ЈМБ-1009968188896,на име тешке
материјалне ситуације, у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог Закључка, обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима ,
економски код 416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-152/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Радић Саши из Зворника , са
ЈМБГ:0704984183892,једнократна новчана помоћ у износу од
200,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-615/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Одобрава се Лазић Милораду из Гуштера , са
ЈМБГ:1907946183899,једнократна новчана помоћ у износу од
150,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».

10. јул 2015.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-489/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Бирчаковић Зорану из Грбаваца , са
ЈМБГ:1502972183961,једнократна новчана помоћ у износу од
150,00 КМ на име трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-592/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Хусејиновић Мевлудину, са
ЈМБГ:0809980183932 из Китовница,за покривање трошкова
основних животних потреба у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-једнократне помоћи појединцима-одјељење
за привреду 01190150. Новчана средства исплатити на
благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
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Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-679/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Остојић Стани,
са
ЈМБГ:1908952188890 из Доњег Локања,за покривање
трошкова основних животних потреба у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-једнократне помоћи појединцима-одјељење
за привреду 01190150. Новчана средства исплатити на
благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-678/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Дробњак Николи из
Зворника у износу 450,00 КМ на име плаћања трошкова
судске таксе за регистрацију Кик бокс клуба.
Члан 2.
Новчана средства обезбједиће се са позиције буџетска
резерва. Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200-Грант за финансирање НВО и удружења.
Исплату средстава извршити на благајни Општинске управе.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.

10. јул 2015.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-156/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.06.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ивановић
Александру из
Каракаја
,
са
ЈМБГ:0405988183903,одобрава се исплата, у износу од
300,00 КМ на име помоћи при учешћу на 4.Европском
првенству футсала у Румунији за особе са дијабетисом.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованoм на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-643/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Крајишник Милене ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Крајишник Милени
ЈМБ 1612991188746
Зворник-Брањево, једнократна исплата у износу од 200,00
КМ за прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
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III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-120/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Тениском клубу ''АС''
Зворник у износу 1.000,00 КМ на име плаћања трошкова
организације турнира за младе тенисере.
Члан 2.
Новчана средства обезбједиће се са позиције буџетска
резерва. Средства са буџетске резерве реалоцирати на
позицију 415200-Грант за финансирање спортских
организација.
Уплату извршити на жиро рачун наведеног клуба.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66-148/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Шкиљевић
Радовану
из
Зворника
,
са
ЈМБГ:1608962182390,одобрава се исплата, у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи-тешка
материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованoм на благајни Општинске
управе Зворник.

10. јул 2015.

Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-635/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Билић Иване ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Билић Ивани ЈМБ 0507984188916 ЗворникБрањево, једнократна исплата у износу од 500,00 КМ за
треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-110/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Скурлић Мирфете ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
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Одобрава се Скурлић Мирфети
ЈМБ 1806980188939
Зворник-Видакова Њива, једнократна исплата у износу од
500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-112/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Вукотић Предрага ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Вукотић Предрагу
ЈМБ 2604982773628
Зворник-Трновица,
једнократна исплата у износу од
500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-115/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено

10. јул 2015.

дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Сарајлић Енесе ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Сарајлић Енеси ЈМБ 1206995185696 ЗворникГлумина,
исплата у износу од 200,00 КМ за прво рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-117/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Обреновић Сање ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Обреновић Сањи
ЈМБ 2407986185003
Зворник-Снагово бб, једнократна исплата у износу од
500,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-119/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
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члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Остојић Десе ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Остојић Деси ЈМБ 2910991188898 ЗворникПађине бб, исплата у износу од 200,00 КМ за прво рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-122/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Марковић Слађане ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Марковић Слађани
ЈМБ 2004988778624
Зворник-Ораовац бб, једнократна исплата у износу од 200,00
КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

10. јул 2015.

Број: 08-414-113/15
Датум: 01.07.2015. године

НАЧЕЛНИК
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Станковић Синише ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Станковић Синиши
ЈМБ 0609987190921
Зворник-Брањево, једнократна исплата у износу од 200,00
КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-123/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Јеремић Љубише ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Јеремић Љубиши
ЈМБ 2608981183903
Зворник-Јардан, једнократна исплата у износу од 200,00 КМ
за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
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Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-121/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Станојевић Новице ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Станојевић Новици
ЈМБ 0101980183891
Зворник-Челопек бр.541, једнократна исплата у износу од
500,00 КМ за четврто рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-118/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Радовић Радице ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Радовић Радици
ЈМБ 2502995189227
Зворник-Ул.Симе Перића бр.53, исплата у износу од 200,00
КМ за прво рођено дијете.
II

10. јул 2015.

Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-117/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Саханић Емине ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Саханић Емини ЈМБ 1303986188904 ЗворникКлиса, једнократна исплата у износу од 200,00 КМ за друго
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-116/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Јевтић Слађане ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
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Одобрава се Јевтић Слађани ЈМБ 1403984185031 ЗворникУл.Вука Караџића бр.150, једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-114/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Маркановић Бојани из МЗ
Малешић ,ЈМБГ 2202985188938, у износу 300,00 КМ на име
организовања и плаћања трошкова сахране за преминулу
Братић Радојку која је била корисник права код Центра за
социјални рад у Зворнику.
Члан 2.
Средства исплатити са позиције 416100-једнократне помоћи
појединцима и трошкови за сахране незбринутих лица,
потрошачка јединица Одјељење за привреду, пољопривреду
и друштвене дјелатности-01190150.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-430-563/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Ђокић Биљане ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I

10. јул 2015.

Одобрава се Ђокић Биљани ЈМБ 1206996188923 ЗворникКозлук Ул.Дринска бр.78, једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-125/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Мишић Иване ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Мишић Ивани ЈМБ 0702990188895 ЗворникУл.Б.Југовића бб, исплата у износу од 200,00 КМ за прво
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-128/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
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дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К

Гајић Горана ,

I
Одобрава се Гајић Горану ЈМБ 1902977774117 ЗворникУл.Б.Југовића Б2,10/50, једнократна исплата у износу од
200,00 КМ за друго рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-127/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Милошевић Николе ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Милошевић Николи
ЈМБ 2403990773623
Зворник-Пађине бб, исплата у износу од 200,00 КМ за прво
рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-126/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

10. јул 2015.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Стевановић Весне ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Стевановић Весни
ЈМБ 2512973188893
Зворник-Трновица, једнократна исплата у износу од 500,00
КМ за четврто рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-129/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Станојевић Алекси из Роћевића , са ЈМБГ 1306928184221,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи –тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
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ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-680/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Видовић Милету из Зворника , са ЈМБГ 2804964183936,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи –тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-600/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Рајић Душану из Зворника , са ЈМБГ 2806938171779,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи –трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.

10. јул 2015.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-688/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Петровић Даринки из Трновице - Зворник , са ЈМБГ
0711956188915, одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ
на име једнократне новчане помоћи –трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-686/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Рикић Зорици из Зворника , са ЈМБГ 1711953178521,
одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи –трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованој на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
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10. јул 2015.

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-577/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Средства исплатити именованој на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-675/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

Ристић Гаври из Брањева , са ЈМБГ 1703963501182,
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи –тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.
Средства исплатити именованом на благајни Општинске
управе Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-692/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) и члана 4. Правилника о начину и условима за
додјелу једнократних новчаних помоћи из буџета општине
Зворник број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године, Начелник
општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Члан 1.

Махмутовић Хати из Зворника , са ЈМБГ 1008964187228,
одобрава се исплата у износу од 100,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи –трошкови лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100-расходи за једнократне новчане помоћи
појединцима.

Одобрава се Филиповић (Петко) Милеви из Бошковића, ЈМБ2404949188907,једнократна новчана помоћ на име трошкова
смјештаја за мјесеце јул и август 2015.године, у износу од
240,00 КМ.
Кућа именоване је потпуно уништена од клизишта у мају
2014. године.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог Закључка, обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица , економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-706/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Ивановић Божи из Китовница, ЈМБ0701974183909,једнократна новчана помоћ на име трошкова
смјештаја за мјесеце јул и август 2015.године, у износу од
300,00 КМ.
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Кућа именованог је оштећена од клизишта.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог Закључка, обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица , економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-707/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Ивановић Ради из Китовница, ЈМБ0905949183915,једнократна новчана помоћ на име трошкова
смјештаја за мјесеце јул и август 2015.године, у износу од
300,00 КМ.
Кућа именованог је оштећена од клизишта.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог Закључка, обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица , економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-708/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи

10. јул 2015.

Одобрава се Николић Недељку из Бошковића, ЈМБ1903950183903,једнократна новчана помоћ на име трошкова
смјештаја за мјесеце јул и август 2015.године, у износу од
240,00 КМ.
Кућа именованог је потпуно уништена од клизишта у мају
2014.године.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог Закључка, обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица , економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-709/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Спасојевић Милосаву из Андровића, ЈМБ0210948183913,једнократна новчана помоћ на име трошкова
смјештаја за мјесеце јул и август 2015.године, у износу од
240,00 КМ.
Кућа именованог је потпуно уништена од клизишта у мају
2014.године.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог Закључка, обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица , економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-710/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

Члан 1.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Савић (Цвјетко) Стеви из Бошковића, ЈМБ1504952183917,једнократна новчана помоћ на име трошкова
смјештаја за мјесеце јул и август 2015.године, у износу од
200,00 КМ.
Кућа именованог је оштећена од клизишта у мају
2014.године.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог Закључка, обезбједиће се са
буџетске позиције-једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица , економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-711/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.
Одобрава се Чикарић Зејни из Каменице, ЈМБ0204947188946,супрузи Чикарић Авдулаха једнократна
новчана помоћ на име трошкова смјештаја за мјесец јул и
август 2015. године , у износу од 200,00 КМ.
Кућа именованог је оштећена од клизишта у мају 2014.
године.
Члан 2.
Средства из тачке 1. Овог Закључка, обезбједиће се са
буџетске позиције-Једнократне помоћи појединцима и
трошкови за сахрану незбринутих лица, економски код
416100.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».

10. јул 2015.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-705/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Стевић Вање ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Стевић Вањи ЈМБ 0107990188911 ЗворникПетковци, исплата у износу од 200,00 КМ за друго рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-131/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Којић Зорана ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Којић Зорану ЈМБ 0612982180045 ЗворникУл.9.Априла бр.33/А,
исплата у износу од 200,00 КМ за
прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
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За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-132/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13)
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен текст
("Службени гласник општине Зворник", број:9/14), Одлуке о
усвајању Буџета општине Зворник за
2015.годину
(''Службени гласник општине Зворник '',број:15/14 Одлуке о
коришћењу средстава Фонда за треће и четврто рођено
дијете број: 02-022-2/15, а на захтјев Дедић Мирнесе ,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Дедић Мирнеси ЈМБ 1802993185003 ЗворникДуги Дио, једнократна исплата у износу од 200,00 КМ за
прво рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са буџетске позиције 416100
текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије –Служба буџета Зворник
IV
Овај закључакак објавиће се у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-130/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст («Службени гласник општине Зворник»
број: 9/14) , Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о одобравању новчане помоћи
Члан 1.

Одобрава се Тојић (Перо) Милану из Скочића, ЈМБ0301984774668,једнократна новчана помоћ , у износу од
400,00 КМ, на име помоћи за санацију потпоног зида куће
оштећеног услед слегања тла.
Члан 2.

10. јул 2015.

Средства из тачке 1. Овог Закључка, обезбједиће се са
буџетске позиције-412500-Расходи за хитне интервенцијеклизишта.
Средства ће се исплатити на благајни општине.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Општинске управе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-717/15
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.07.2015. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда («Службени
гласник Републике Српске», број: 74/03), Општинска управа
Зворник, Одјељење за стамбено-комуналне послове и
послове
саобраћаја,
објављује
О Г Л А С
Општинска управа Зворник , Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја на основу свог
рјешења број. 05-373-9/15 од 03.07.2015. године, извршило је
у регистру Заједнице етажних власника стамбених зграда у
реистарском листу број 154 упис оснивања Заједнице
етажних власника зграде ''Парк 2'' у Зворнику са слиједећим
подацима:
Заједницу је основало 58 оснивача етажна власника.
Дјелатност заједнице је под шифром 70320, која
подразумјева вођење послова, њена права и обавезе:
заједница управља зградом за рачун етажних
власника,
- обезбјеђује средства за одржавање заједничких
дијелова и уређаја зграде и друге трошкове
управљања зградом,
- одржава заједничке дијелове и уређује зграде,
- помаже члановима заједнице у остваривању
њихових стамбених и других потреба,
- бави се кориштењем заједничких дијелова
згрде и земљишта које служе за редовно
кориштење зграде,
- обавља и све друге послове који се односе на
управљање зградом.
Заједница има сва овлаштења да у правном промету са
трећим лицима закључује уговоре и обавља друге послове
правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и
без ограничења.
-
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За обавезе у правном промету заједница одговара свим
новчаним средствима са којима расолаже, а оснивачи и
чланови заједнице одговарају супсидијароно у складу са
критеријумима плаћања трошкова одржавања.
Заједницу представља предсједник скупштине Милутиновић
Зоран а предсједник управног одбора Аврамовић Славољуб
заступа заједницу пред органима управе и правосудним
органима , у правним пословима са трећим лицима везаним
за одржавање и кориштење зграде, самостално и без
ограничења. У односу на заједницу коју заступа, заступник је
дужан да се придржава одлука надлежних органа заједнице.
Заступник заједнице може у оквиру својих овлашћења дати
другом лицу писмену пуномоћ за заступање заједнице.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Број: 05-373-9/15
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 03.07.2015. године
Бранко Јашић с.р.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда («Службени
гласник Републике Српске», број: 74/03), Општинска управа
Зворник – Одјељење за стамбено-комуналне послове и
послове
саобраћаја
,
објављује
О Г Л А С

10. јул 2015.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Број: 05-373-10/15
Датум: 02.07.2015. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бранко Јашић с.р.

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда («Службени
гласник Републике Српске», број: 74/03), Општинска управа
Зворник – Одјељење за стамбено-комуналне послове и
послове
саобраћаја
,
објављује
О Г Л А С
Општинска управа Зворник – Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја на основу свог
рјешења број: 05-373-8/15 од 23.06.2015. године, извршило је
у регистру Заједница етажних власника стамбених зграда у
регистарском листу број 153 упис промјене лица овлашћеног
за заступање Заједнице етажних власника зграде «Б-19»
која се налази у Улици Браће ЈУговића у Зворнику, на тај
начин што ће досадашњем предсједнику Скупштине Влачић
Славиши престати право представљања заједнице а
предсједнику Управног одбора Модраковић Јасни , престати
право заступања Заједнице етажних власника зграде «Б-19»
Зворник.
У будућем раду , Заједницу етажних власника зграде «Б-19»
Зворник, ће представљати предсједник Скупштине Бранко
Јашић а заступати предсједник Управног одбора Влачић
Славиша.

Општинска управа Зворник – Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја на основу свог
рјешења број: 05-373-10/15 од 02.07.2015. године, извршило
је у регистру Заједница етажних власника стамбених зграда у
регистарском листу број 103 упис промјене лица овлашћеног
за
заступање Заједнице етажних власника зграде
«Метеризе II» која се налази на Метеризама у Зворнику, на
тај начин што ће досадашњем предсједнику Скупштине
Сањи Малетић престати право представљања заједнице а
предсједнику Управног одбора Рајку Алексићу , престати
право
заступања Заједнице етажних власника зграде
«Метеризе II» Зворник.

Број: 05-373-8/15
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 23.06.2015. године
Бранко Јашић с.р.

У будућем раду , Заједницу етажних власника зграде
«Метерузе II» Зворник, ће
представљати предсједник
Скупштине Вера Грујић а заступати предсједник Управног
одбора Марина Савић.

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда («Службени
гласник Републике Српске», број: 74/03), Општинска управа
Зворник – Одјељење за стамбено-комуналне послове и

Оглас објавити у Службеном гласнику општине Зворник.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА

Оглас објавити у Службеном гласнику општине Зворник.
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,

О Г Л А С
Општинска управа Зворник – Одјељење за стамбенокомуналне послове и послове саобраћаја на основу свог
рјешења број: 05-373-7/15 од 22.06.2015. године, извршило је
у регистру Заједница етажних власника стамбених зграда у
регистарском листу број 152 упис промјене лица овлашћеног
за
заступање Заједнице етажних власника зграде
«Златица» која се налази у Улици Симе Перића у Зворнику,
на тај начин што ће досадашњем предсједнику Скупштине
Токановић Сретку престати право представљања заједнице а
предсједнику Управног одбора Шикуљак Славиши ,
престати право заступања Заједнице етажних власника
зграде «Златица» Зворник.
У будућем раду , Заједницу етажних власника зграде
«Златица»
Зворник, ће
представљати предсједник
Скупштине Новичић Вујо а заступати предсједник Управног
одбора Јовичић Радомир.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
Број: 05-373-7/15
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 22.06.2015. године
Бранко Јашић с.р.

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
2.

Одлука о давању у закуп и откуп станова додjељених породицама погинулих
бораца и ратних војних инвалида на име стамбеног збрињавања
Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова управних
одбора у јавним установама чији је оснивач општина Зворник

СТРАНА
1
1
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3.

Одлукa о куповини земљишта за потребе изградње резервоара „Градац“

2

4.

Одлука о куповини земљишта за потребе фудбалског игралишта у Мјесној
заједници Локањ
Одлука о расписивању лицитације за додјелу у закуп пословних просторија у
саставу дома у Петковцима

3

5.

3

6.

Рјешење о именовању директора Јавне установе „Дом здравља“ Зворник

4

7.

Закључак о усвајању Информације о организованости, опремљености и
функционисању Цивилне заштите на подручју општине Зворник
Закључак о усвајању Информације о
ефектима увођења пореза на
непокретности у 2014.години

4

8.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

5

СТРАНА

Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничког пројекта намјенски
за набавку столарије у МЗ Трновица

5

Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничког пројекта намјенски
за набавку столарије у стамбеној згради С-38

5

Рјешење о именовању комисије за јавну набавку ''Извођење радова на санацији
локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Зворник''

6

Рјешење о именовању организационог одбора манифестације ''Зворничко љето
2015''

6

Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку ''Набавка ватрогасне опреме за
пожаре, асистенције и саобраћајне незгоде''

7

Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку ''Изнајмљивање бине, расвјете и
озвучења за манифестацију ''Зворничко љето 2015''

7

7.

Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Гордани

8

8.

Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ''Свети Сава''-женској кошаркашкој
екипи треће мјесто

8

Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ''Свети Сава''-женској кошаркашкој
екипи прво мјесто

8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10. Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ''Вук Караџић''Роћевић-прво мјесто

о безбједности у саобраћају
11. Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ''Вук Караџић''-друго мјесто као

награде вуковаца и школска такмичења
12. Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ''Вук Караџић''-женској фудбалској

екипи

9

9

9
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13. Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ''Свети Сава''-женској одбојкашкој

екипи за друго мјесто
14. Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ''Свети Сава''-мушкој кошаркашкој

екипи за друго мјесто
15. Закључак о одобравању новчаних средстава СЦ''Петар Кочић''-награда женској

кошаркашкој екипи за друго мјесто
16. Закључак о одобравању новчаних средстава ОШ''Десанка Максимовић''-награда

мушкој одбојкашкој екипи за треће мјесто
17. Закључак о одобравању новчаних средстава СЦ''Петар Кочић'' –награда мушкој

рукометној екипи за друго мјесто
18. Закључак о одобравању новчаних средстава СЦ''Петар Кочић'' –награда женској

кошаркашкој екипи за друго мјесто

9

10

10

10

10

11

19. Закључак о одобравању новчаних средстава Шаховском клубу „Минерал“

11

20. Закључак о одобравању новчаних средстава Станојевић Златку

11

21. Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Драгославу

11

22. Закључак о одобравању новчаних средстава Јеремић Зорану

12

23. Закључак о одобравању новчаних средстава Петровић Ђорђу

12

24. Закључак о одобравању новчаних средстава Куртума Сањи

12

25. Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Милошу

12

26. Закључак о одобравању новчаних средстава Перић Јоки

13

27. Закључак о одобравању новчаних средстава Ристановић Новици

13

28. Закључак о одобравању новчаних средстава Маринковић Миладину

13

29. Закључак о одобравању новчаних средстава Спортском риболовном удружењу

„Бистро“

13

30. Закључак о одобравању новчаних средстава Бодибилдинг клуб „Мillwall“

14

31. Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Љубомиру

14

32. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђокић Војину

14

33. Закључак о одобравању новчаних средстава ФК Дрина

14

34. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Сави

15
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35. Закључак о одобравању новчаних средстава Манојловић Ради

15

36. Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Радиславу

15

37. Закључак о одобравању новчаних средстава Ракановић Драгану

16

38. Закључак о одобравању новчаних средстава Трбић Јови

16

39. Закључак о одобравању новчаних средстава Основној музичкој школи

16

40. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Бранки

16

41. Закључак о одобравању новчаних средстава ЈУ Дом омладине

17

42. Закључак о одобравању новчаних средстава Шкиљевић Видосави

17

43. Закључак о одобравању новчаних средстава Вукајловић Гордани

17

44. Закључак о одобравању новчаних средстава Пејић Лазару

17

45. Закључак о одобравању новчаних средстава Хрвач Секули

18

46. Закључак о одобравању новчаних средстава ОО Субнор

18

47. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђију ђица клуб „Јуниор“

18

48. Закључак о одобравању новчаних средстава Лубура Слободанки

18

49. Закључак о одобравању новчаних средстава Мијић Станку

19

50. Закључак о одобравању новчаних средстава Хаџић Авдулаху

19

51. Закључак о одобравању новчаних средстава Василић Драгици

19

52. Закључак о одобравању новчаних средстава Радић Саши

19

53. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Милораду

20

54. Закључак о одобравању новчаних средстава Бирчаковић Зорану

20

55. Закључак о одобравању новчаних средстава Хусејиновић Мевлудину

20

56. Закључак о одобравању новчаних средстава Остојић Стани

20

57. Закључак о одобравању новчаних средстава Дробњак Николи

21

58. Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Александру

21

59. Закључак о одобравању новчаних средстава Крајишник Милени

21

60. Закључак о одобравању новчаних средстава Тениском клубу ''АС''

21
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61. Закључак о одобравању новчаних средстава Шкиљевић Радовану

22

62. Закључак о одобравању новчаних средстава Билић Ивани

22

63. Закључак о одобравању новчаних средстава Скурлић Мирфети

22

64. Закључак о одобравању новчаних средстава Вуковић Предрагу

23

65. Закључак о одобравању новчаних средстава Сарајлић Енеси

23

66. Закључак о одобравању новчаних средстава Обреновић Сањи

23

67. Закључак о одобравању новчаних средстава Остојић Деси

23

68. Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Слађани

24

69. Закључак о одобравању новчаних средстава Станковић Синиши

24

70. Закључак о одобравању новчаних средстава Јеремић Љубиши

24

71. Закључак о одобравању новчаних средстава Станојевић Новици

25

72. Закључак о одобравању новчаних средстава Радовић Радици

25

73. Закључак о одобравању новчаних средстава Саханић Емини

25

74. Закључак о одобравању новчаних средстава Јевтић Слађани

25

75. Закључак о одобравању новчаних средстава Маркановић Бојани

26

76. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђокић Биљани

26

77. Закључак о одобравању новчаних средстава Мишић Ивани

26

78. Закључак о одобравању новчаних средстава Гајић Горану

26

79. Закључак о одобравању новчаних средстава Милошевић Николи

27

80. Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Весни

27

81.

Закључак о одобравању новчаних средстава Станојевић Алекси

27

82.

Закључак о одобравању новчаних средстава Видовић Милету

28

83.

Закључак о одобравању новчаних средстава Рајић Душану

28

84.

Закључак о одобравању новчаних средстава Петровић Даринки

28

85.

Закључак о одобравању новчаних средстава Рикић Зорици

28

86.

Закључак о одобравању новчаних средстава Ристић Гаври

29
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87.

Закључак о одобравању новчаних средстава Махмутовић Хати

29

88.

Закључак о одобравању новчаних средстава Филиповић Милеви

29

89.

Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Божи

29

90.

Закључак о одобравању новчаних средстава Ивановић Ради

30

91.

Закључак о одобравању новчаних средстава Николић Недељку

30

92.

Закључак о одобравању новчаних средстава Спасојевић Милосаву

30

93.

Закључак о одобравању новчаних средстава Савић Стеви

31

94.

Закључак о одобравању новчаних средстава Чикарић Зејни

31

95. Закључак о одобравању новчаних средстава Стевић Вањи

31

96. Закључак о одобравању новчаних средстава Којић Зорану

31

97. Закључак о одобравању новчаних средстава Дедић Мирнеси

32

98. Закључак о одобравању новчаних средстава Тојић Милану

32

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
1.
2.
3.
4.

Оглас о оснивању ЗЕВ зграде ''Парк 2'' у Зворнику
Оглас о промјени лица овлашћеног за засупање ЗЕВ ''Метеризе''II у Зворнику
Оглас о промјени лица овлашћеног за заступање ЗЕВ зграде Б-19 '' у ул.Браће
Југовића у Зворнику
Оглас о промјени лица овлашћеног за заступање ЗЕВ зграде ''Златица'' у
Ул.Симе Перића у Зворнику

32
33
33
34

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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