Службени гласник града Зворник

Регистар за 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ЗВОРНИК

РЕГИСТАР
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
“СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ЗВОРНИК”
У 2020. ГОДИНИ

ЗВОРНИК
2020

Службени гласник града Зворник

Регистар за 2020.

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
“СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ЗВОРНИК”
У 2020. ГОДИНИ
15. Одлука о усвајању Плана капиталних
инвестиција.......................................................8/6
16. Одлука о продаји непосредном погодбом
грађевинског земљишта означеног као
кп.бр. 8682/3 КО Зворник.................................8/7
17. Одлука о допуни Одлуке о разврставању
локалних путева и улица у насељу на
подручју града Зворник....................................8/7
18. Одлука о годишњем финансијском
извјештају Града Зворник за 2019. годину.....8/7
19. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним
таксама..............................................................9/1
20. Одлука о именовању Савјета плана за
праћење израде Урбанистичког плана
ширег урбаног подручја града Зворник
„Зворник 2020-2035“.......................................13/1
21. Одлука о утврђивању критеријума и
расписивању јавног конкурса за избор
директора ЈПВОУ Дјечији вртић
„Наша радост“, Зворник.................................13/2
22. Одлука о усвајању Плана имплементације
(2020-2022) Стратегије интегрисаног
развоја града Зворник за период
2018-2027 година............................................13/3
23. Одлука о замјени и продаји земљишта
ради комплетирања грађевинске парцеле
доо „Трго-шпед“, Зворник...............................13/3
24. Одлука о куповини земљишта за изградњу
водовода у МЗ Локањ.....................................13/3
25. Одлука о куповини некретнина означених
као кп.бр 7516 и кп.бр. 7517/1 КО
Скочић...........4
26. Одлука о продаји земљишта означеног као
кп.бр. 2046/2 КО Зворник-град непосредном
погодбом ради комплетирања парцеле.......13/4
27. Одлука о куповини земљишта
кп.бр. 451 КО Зворник-град............................13/5
28. Одлука о куповини некретнина означених
као кп.бр.2682 КО Роћевић ...........................13/5
29. Одлука о измјенама Одлуке о комуналном
реду на подручју града Зворник....................13/5
30. Одлука о куповини земљишта
кп.бр. 2828/465 КО Челопек...........................15/2
31. Одлука о куповини земљишта
кп.бр. 2875/1 КО Челопек...............................15/2
32. Одлука о замјени земљишта кп.бр. 148/4,
148/12 и 148/16 КО Табанци за некретнине
кп.бр. 148/9 КО Табанци.................................15/3
33. Одлука о уступању стамбеног простора на
привремено коришћење и управљање ОШ
„Свети Сава“, Зворник....................................15/3
34. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
учешћу у заједничкој изградњи
вишепородичног стамбено-пословног
објекта у Зворнику..........................................15/4

СКУПШТИНА ГРАДА
ОДЛУКЕ
1. Одлука о куповини пословног простора..........2/1
2. Одлука о прихватању поклона некретнина
означених као кп.бр. 2418/3 КО Роћевић........2/1
3. Одлука о продаји градског грађевинског
земљишта означеног као кп.бр. 1421/2
КО Зворник град непосредном погодбом
ради комплетирања парцеле...........................2/2
4. Одлука о утврђивању критеријума и
расписивању Јавног огласа за избор
директора јавних установа чији је
оснивач Скупштина града Зворник.................2/2
5. Одлука о усвајању Плана кориштења
средстава привредних друштава и
других правних лица која имају сједиште
на подручју града Зворник за
реализацију посебних мјера заштите
од пожара за 2020. годину...............................2/3
6. Одлука о утврђивању критеријума
категоризације спортова, спортских грана,
услова за финансирање спорта и
расподјели средстава спортским
организацијама града Зворник
за 2020. годину..................................................2/4
7. Одлука о усвајању Програм утрошка
намјенских средстава посебних намјена
од водних накнада у 2020. години ..................2/7
8. Одлука о усвајању Плана коришћења
прихода остварених по основу накнаде за
експлоатацију шума за 2020. годину ..............2/8
9. Одлука о усвајању Плана утрошка
средстава од концесионих накнада
за 2020. годину .................................................2/9
10. Одлука о уступању водовода „ПетковциШетићи-Клиса“ на привремено
коришћење и управљање
АД „Вододвод и Комуналије“, Зворник............2/9
11. Одлука о усвајању мјера за помоћ
привредним субјектима на подручју града
Зворник у сврху санације штете изазване
пандемијом вируса корона...............................8/1
12. Одлука о утврђивању просјечне, коначне,
грађевинске цијене корисне површине
стамбеног и пословног простора у 2019.
години................................................................8/3
13. Одлука о утврђивању накнаде за
уређење градског грађевинског
земљишта за 2020. госину...............................8/3
14. Одлука о приступању изради Урбанистичког плана ширег урбаног подручја
града Зворник „Зворник 2020-2035“...............8/5

1

Службени гласник града Зворник
35. Одлука о куповини земљишта кп. број
7011/9 и 7012/1 КО Зворник...........................15/4
36. Одлука о усвајању Нацрта ребаланса
буџета Града Зворник за 2020. годину..........16/1
37. Одлука о утврђивању пореске стопе за
опорезивање непокретности на подручју
града Зворник за 2021. годину.......................16/1
38. Одлука о висини накнаде коју остварују
предсједници Савјета мјесних заједница
са подручја града Зворник.............................16/2
39. Одлука о усвајању ребаланса буџета
Града Зворник за 2020. годину......................17/1
40. Одлука о измјени Одлуке о извршењу
буџета града Зворник за 2020. годину.....17/52
41. Одлука о о висини вриједности
непокретности по зонама на територији
града Зворник на да 31.12.2020. године.....17/52
42. Одлука о продаји земљишта кп.бр. 7339/2
КО Зворник непосредном погодбом ради
комплетирања парцеле................................17/55
43. Одлука о уступању права коришћења и
управљања над покретним стварима за
потребе ЈУ „Дом омладине“ Зворник..........17/56
44. Одлука о давању сагласности на Одлуку
о цијенама и начину наплате комуналних
услуга на подручју града Зворник...............17/56
45. Одлука о давању сагласности на
Одлуку надзорног одбора
АД „Водовод и комуналије“ Зворник,
број 4967 од 24.12.2020. године..................17/58

Регистар за 2020.

12. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ
„Туристичка организација града Зворник“....15/9
13. Рјешење о разрјешењу в.д. директора
ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“,
Зворник............................................................16/2
14. Рјешење о именовању директора ЈПВОУ
Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник..........16/2

ПРОГРАМИ
1. Програм заједничке комуналне
потрошње за 2020. годину.............................2/10
2. Програм кориштења буџетских средстава
за подстицај пољопривредне производње
на подручју града Зворник за 2020. годину..8/29

ЗАКЉУЧЦИ
1. Закључак о усвајању Информације о
стању у спорту на подручју града
Зворник за 2019. годину.................................2/18
2. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Комисије за повратак, развој и
интеграцију за 2019. годину ..........................2/18
3. Закључак о усвајању Информације о
стању криминалитета, ЈРМ-а и
безбједности саобраћаја на подручју
града Зворник за 2019. годину ......................2/18
4. Закључак о усвајању Локалног акционог
плана за дјецу за 2020-2022 годину..............2/19
5. Закључак о усвајању Извјештаја о стању
судских и других предмета у којима се као
једна од страна појављује Град Зворник
за период 01.01-31.12.2019. године..............8/34
6. Закључак о усвајању Извјештаја о
извршењу буџета Града Зворник за
период 01.01-31.12.2019. године...................8/34
7. Закључак о усвајању Извјештаја о
извршењу буџета за период
01.01-31.03.2020. године................................8/34
8. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Градоначелника и Градске управе града
Зворник за период
01.01-31.12.2019. године................................8/35
9. Закључак о усвајању Програма рада
Градоначелника и Градске управе града
Зворник за период
01.01-31.12.2020. године................................8/35
10. Закључак о усвајању Извјештаја о стању
у пољопривреди града Зворник
у 2019. години.................................................8/35
11. Закључак о усвајању Извјештаја о
пословању АД „Водовод и комуналије“
Зворник за 2019. годину ................................8/35
12. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
АД „Зворник стан“ Зворник за период
01.01-31.12.2019. године................................8/35
13. Закључак о усвајању Информације о
раду ЈП „Регионална депонија“ доо,
Зворник у 2019. години...................................8/36

РЈЕШЕЊА
1. Рјешење о разрјешењу директора
ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник..........................2/19
2. Рјешење о разрјешењу директора
ЈУ „Рекреативно спортски центар“
Зворник............................................................2/19
3. Рјешење о именовању вд директора
ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник..........................2/19
4. Рјешење о именовању вд директора
ЈУ „Рекреативно спортски центар“
Зворник............................................................2/19
5. Рјешење о разрјешењу в.д. директора
ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник .........................8/38
6. Рјешење о разрјешењу в.д. директора
ЈУ „Рекреативно спортски центар Зворник“
Зворник ...........................................................8/38
7. Рјешење о именовању директора
ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник .........................8/38
8. Рјешење о именовању директора
ЈУ „Рекреативно спортски центар Зворник“
Зворник ...........................................................8/38
9. Рјешење о разрјешењу директора ЈПВОУ
Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник .........13/9
10. Рјешење о именовању в.д. директора
ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“
Зворник .........................................................13/10
11. Рјешење о разрјешењу директора ЈУ
„Туристичка организација града Зворник“....15/8

2

Службени гласник града Зворник
14. Закључак о усвајању Извјештаја о
извршењу производно финансијског
плана Шумске управе Зворник за период
01.01-31.12.2019. године................................8/36
15. Закључак о усвајању Информације о
органозованости, опремљености и
функционисању цивилне заштите на
подручју града Зворник..................................8/36
16. Закључак о усвајању Информације о
стању малољетничке деликвенције на
подручју града Зворник за 2019. годину.......8/36
17. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ
„Дом здравља“ Зворник за 2019. годину.......8/36
18. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ
„Дом омладине“ Зворник за 2019. годину.....8/36
19. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ
„Дом за старија лица“ Кисељак
за 2019. годину................................................8/37
20. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
ЈУ „Туристичка организација града
Зворник“ за 2019. годину................................8/37
21. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
ЈУ „Рекреативно спортски центар“
Зворник за 2019. годину................................8/37
22. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“
Зворник за 2019. годину................................8/37
23. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник
за 2019. годину................................................8/37
24. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
ЈУ „Народна библиотека и музејска
збирка“ Зворник за 2019. годину...................8/38
25. Закључак о усвајању Извјештаја о
извршењу буџета града Звроник за
период од 01.01-30.06.2020 године...............13/8
26. Закључак о усвајању Информације о
стању криминалитета. ЈРМ-а и
безбједности саобраћаја на подручју
града Зворник за период 01.01 до
30.06.2020. године..........................................13/8
27. Закључак о усвајању Информације о
стању и заштити животне средине на
подручју града Зворник..................................13/8
28. Закључак о усвајању Информације о
водоснабдјевању на подручју града
Зворник, као и пружању других
комуналних услуга..........................................13/8
29. Закључак о усвајању Информације о
стипендирању студената из буџета града
Зворник у школској 2019/2020 години...........13/8
30. Закључак о усвајању Информације о
оснивању предузетничких радњи на
подручју града Зворник у 2020.години
(са стањем на дан 31.08.2020.године)..........13/9
31. Закључак о усвајању Извјештаја о
реализацији Плана капиталних
инвестиција 2019-2021 година.......................13/9
32. Закључак о усвајању Извјештаја о
остварењу Плана имплементације
Стратегије интегрисаног развоја града
Зворник за 2019 годину.................................13/9

Регистар за 2020.

33. Закључак о усвајању Акционог плана
одрживог управљања енергијом и
прилагођавања климатским промјенама
Града Зворника (SECAP) за период
до 2030. године..............................................13/9
34. Закључак о усвајању Програма рада
зимског одржавања градских улица,
тротоара, паркова, приградских насеља и
локалних путева на подручју града
Зворник за 2021. годину.................................15/4
35. Закључак о усвајању Информације о
усвојеном Програму рада ЈУ Технички
школски центар Зворник за школску
2020/21 годину................................................15/8
36. Закључак о усвајању Информације о
усвојеном Програму рада ЈУ
Средњошколски центар „Петар Кочић“
Зворник за школску 2020/21 годину..............15/8
37. Закључак о усвајању Извјештаја о успјеху
ученика основних и средњих школа у
2019/20 години и уписа ученика у
школској 2020/21. години у граду Зворник....15/8
38. Закључак о усвајању информације о стању
пописа и уписа имовине града Зворник –
земљишта, јавна добра, објекти и средства
у припреми, станови и остали простори.....17/59
39. Закључак о усвајању извјештаја о
изградњи у 2020. години..............................17/59
40. Закључак о усвајању програма рада и
финансијског плана ЈЗУ „Дом здравља“
Зворник за 2021. годину...............................17/59
41. Закључак о усвајању програма рада и
финансијског плана ЈУ „Рекреативно
спортски центар“ Зворник за 2021.
годину…………………………………………...17/59
42. Закључак о усвајању програма рада и
финансијског плана ЈПВОУ Дјечији вртић
„Наша радост“ Зворник за 2021. годину......17/60
43. Закључак о усвајању програма рада и
финансијског плана ЈУ „Народна
библиотека и музејска збирка“
Зворник за 2021. годину...............................17/60
44. Закључак о усвајању програма рада и
финансијског плана ЈУ „Центар за
социјални рад“ Зворник за 2021. годину.....17/60
45. Закључак о усвајању плана рада и
финансијског плана ЈУ „Дом омладине“
Зворник за 2021. годину...............................17/60
46. Закључак о усвајању програма рада и
финансијског плана ЈУ „Туристичка
организација града Зворник“ Зворник
за 2021. годину..............................................17/60
47. Закључак о усвајању програма рада и
финансијског плана ЈУ „Дом за старија
лица“ Кисељак за 2021. годину....................17/61

3

Службени гласник града Зворник

Регистар за 2020.

21. Одлука о превентивним мјерама заштите
становништва на подручју Града
Зворник..............................................................4/7
22. Одлука о поступању здравственог
инспектора Градске управе Зворник...............4/8
23. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о
превентивним мјерама заштите
становништва на подручју Града Зворник......4/8
24. Одлука о формирању Стручно
-оперативног тима Градског штаба за
ванредне ситуације, за планирање,
спровођење и праћење активности
везаних за појаву "covid - 19", болести
коју изазива корона вирус
"SARS – CoV-2" ................................................4/8
25. Одлука о овјери потписа..................................4/9
26. Одлука о покретању поступка јавне
набавке, број: 02-360-11/2020........................4/14
27. Одлука о покретању поступка јавне
набавке, број: 02-360-16/2020........................4/14
28. Одлука о покретању поступка јавне
набавке, број: 02-360-23/2020........................4/15
29. Одлука о избору најповољнијег понуђача,
број: 02-360-11/2020.......................................4/15
30. Одлука о избору најповољнијег понуђача,
број: 02-360-16/2020.......................................4/15
31. Одлука о избору најповољнијег понуђача,
број: 02-360-23/2020.......................................4/15
32. Одлука о избору најповољнијег понуђача,
број: 02-360-21/2020.......................................4/15
33. Посебна одлука о изузећу примјене
Закона о јавним набавкама,
број: 02-360-24/2020.......................................4/16
34. Одлука о одобрењу коришћења права на
плаћено одсуство, број: 02-022-28/2020........5/6
35. Одлука о додјели помоћи у храни за
2020.годину.......................................................5/7
36. Одлука о одобрењу коришћења права на
плаћено одсуство, број: 02-022-32/2020.........5/7
37. Одлука о избору најповољнијег понуђача,
број: 02-360-18/2020.........................................5/8
38. Одлука о избору најповољнијег понуђача,
број: 02-360-25/2020.........................................5/8
39. Одлука о покретању преговарачког
поступка јавне набавке,
број: 02-360-25/2020.........................................5/8
40. Одлука о покретању поступка јавне
набавке, број: 02-360-26/2020..........................6/4
41. Одлука о покретању поступка јавне
набавке, број: 02-360-27/2020..........................6/5
42. Одлука о избору најповољнијег понуђача,
број: 02-360-26/2020.........................................6/5
43. Одлука о избору најповољнијег понуђача,
број: 02-360-27/2020.........................................6/5
44. Одлука о поништењу поступка јавне
набавке „Набавка чамаца и ронилачког
одјела са опремом – ЛОТ1“.............................7/2
45. Одлука о давању на кориштење земљишта
у Пословној зони ''Јадар'' Зворник...................7/3
46. Одлука о давању сагласности на
Правилник о пијачном реду на зеленој
пијаци у Зворнику..............................................7/3

ГРАДСКА УПРАВА
ОДЛУКЕ
1. Одлука о најнижој плати запослених у
Градској управи Града Зворник........................1/1
2. Одлука о одобрењу средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-101/2019........................................1/1
3. Одлука о одобрењу средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-223/2019........................................1/2
4. Одлука о оснивању и именовању
Савјета за заштиту потрошача
економских услуга града Зворник…................1/2
5. Одлука о усвајању стратешког плана
Одсјека за интерну ревизију Града
Зворник за период 2020 – 2022. године ........1/3
6. Одлука о о усвајању Годишњег плана
ревизије Одсјека за интерну ревизију
у Граду Зворнику за 2020. годину..................1/3
7. Одлука о давању сагласности на Статут
о измјенама и допунама Статута
ЈЗУ „Дом здравља Зворник“, Зворник.............1/3
8. Одлука о Плану јавних набавки Градске
управе Града Зворник за 2020. годину...........1/3
9. Одлука о именовању представника,
број: 02-611-1/2020...........................................1/4
10. Одлука о најнижој цијени рада
запослених у Градској управи Зворник.........2/20
11. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-179/2019......................................2/20
12. Одлука о именовању представника,
број: 02-022-5/2020........................................2/.20
13. Одлука о додјели студентских стипендија
за школску 2019/20. годину..............................3/1
14. Одлука о додјели студентских стипендија
за школску 2019/20. годину, са листе
„Студенти слабог материјалног стања“..........3/1
15. Одлука о додјели студентских стипендија
за школску 2019/20. годину дјеци
породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида од I-IV категорије.....3/2
16. Одлука о додјели студентских стипендија
за школску 2019/20. годину студентима
прве године Технолошког факултета у
Зворнику............................................................3/2
17. Одлука о додјели студентских стипендија
за школску 2019/20. годину..............................3/3
18. Одлука о именовању Координационог
тијела за планирање, спровођење и
праћење активности везаних за
појаву "covid - 19", болести коју изазива
корона вирус "SARS – CoV-2" .........................3/3
19. Одлука о поврату средстава............................3/4
20. Одлука о измјени Одлуке о распореду
радног времена..................................................3/4

4

Службени гласник града Зворник
47. Одлука о отварању рачуна посебних
намјена..............................................................7/3
48. Одлука о одобрењу коришћења права на
плаћено одсуство, број: 02-022-35/2020.........7/3
49. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-5/2020...........................................9/1
50. Посебна Одлука о покретању поступка
јавне набавке, број: 02-360-31/2020................9/2
51. Одлука о покретању поступка јавне
набавке, број: 02-360-33/2020..........................9/2
52. Одлука о покретању поступка јавне
набавке, број: 02-360-34/2020..........................9/3
53. Одлука о покретању поступка јавне
набавке, број: 02-360-36/2020..........................9/3
54. Одлука о покретању преговарачког
поступка јавне набавке,
број: 02-360-35/2020.........................................9/3
55. Одлука о избору најповољнијег понуђача,
број: 02-360-28/2020.........................................9/4
56. Одлука о избору најповољнијег понуђача,
број: 02-360-34-1/2020......................................9/4
57. Одлука о избору најповољнијег понуђача,
број: 02-360-29/2020........................................9/4
58. Одлука о избору најповољнијег понуђача,
број: 02-360-35/2020.........................................9/5
59. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
подршка набавке лијекова за породице
погинулих бораца и ратне војне
инвалиде.........................................................10/2
60. Одлука о додјели уџбеника дјеци са
инвалидитетом, дјеци корисника
материјалне помоћи и дјеци из
хранитељских породица.................................10/3
61. Одлука о поврату средстава,
број:04-361-342/2016......................................10/3
62. Одлука о покретању поступка јавне набавке
број:02-360-37/20............................................10/3
63. Одлука о покретању поступка јавне набавке
број:02-360-38/20............................................10/4
64. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-30/20............................................10/4
65. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-33/20............................................10/5
66. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-37/20............................................10/5
67. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-34/20............................................10/5
68. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-38/20............................................10/6
69. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-36/20............................................10/6
70. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-31/20............................................10/6
71. Одлука о покретању поступка јавне набавке
број:02-360-42/20............................................10/7
72. Одлука о одобрењу коришћења права на
плаћено одсуство број:02-022-68/2020........10/7
73. Одлука о субвенцији превоза ученика .........10/7
74. Одлука о измјени и допуни Плана јавних
набавки град Зворник за 2020. годину..........11/3

Регистар за 2020.

75. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
број: 02-400-48/2020.......................................11/3
76. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
изградња капеле у Мјесној заједници
Шепак ..............................................................11/4
77. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-127/2019 ....................................11/4
78. Одлука о набавци дрва за огрев...................11/4
79. Одлука о поништењу поступка,
број:02-360-39/2020........................................11/5
80. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-40/20............................................11/5
81. Одлука о усклађивању резултата пописа
имовине и обавеза са књиговодственим
стањем за 2019. годину..................................12/3
82. Одлука о поврату средстава,
број: 02-460-2/2020.........................................12/4
83. Одлука о поврату средстава,
број: 02-052-1-1409/2020................................12/4
84. Одлука о поврату средстава,
број: 02-052-1-1420/2020................................12/4
85. Одлука о продужењу трајања јавног
позива послодавцима за кориштење
средстава по Пројекту запошљавања и
самозапошљавања приправника високе,
више и средње стручне спреме и других
незапослених лица, из буџета града
Зворник, број: 02-123-11-1/20 .......................12/5
86. Одлука о продужењу трајања јавног
позива послодавцима за кориштење
средстава по Пројекту запошљавања и
самозапошљавања приправника високе,
више и средње стручне спреме и других
незапослених лица, из буџета града
Зворник, број: 02-123-11-3/20 .......................12/5
87. Одлука о одобрењу коришћења права на
плаћено одсуство, број: 02-022-72/2020.......12/5
88. Одлука о измјени Одлуке о распореду
радног времена...............................................12/6
89. Одлука о покретању поступка јавне набавке,
број: 02-360-47/20...........................................12/6
90. Одлука о покретању поступка јавне набавке,
број: 02-360-50/20...........................................12/6
91. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-29-1/20.........................................12/7
92. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-41/20............................................12/7
93. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-44/20............................................12/7
94. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-47/20............................................12/8
95. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-50/20............................................12/8
96. Одлука о поништењу поступка,
број: 02-360-42/20...........................................12/8
97. Одлука о поништењу поступка,
број: 02-360-43/20...........................................12/9
98. Одлука о најнижој цијени рада запослених
у Градској управи Града Звроник................13/10

5

Службени гласник града Зворник
99. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-27/20.........................................13/10
100. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-94/20.........................................13/11
101. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-116/20.......................................13/11
102. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-119/20.......................................13/11
103. Одлука о додјели спортске опреме.............13/12
104. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избора најповољнијег
понуђача, број: 02-360-32/20........................13/12
105. Одлука о избору најповољнијег понуђача,
број: 02-360-49/20.........................................13/13
106. Одлука о поништењу поступка,
број: 02-360-46/20.........................................13/13
107. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-213/19.........................................14/1
108. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-125/20.........................................14/1
109. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-126/20.........................................14/2
110. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-129/20.........................................14/2
111. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-130/20.........................................14/3
112. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-131/20.........................................14/3
113. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-132/20.........................................14/3
114. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-135/20.........................................14/4
115. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-137/20.........................................14/4
116. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-139/20.........................................14/4
117. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта,
број: 02-400-143/20.........................................14/5
118. Одлука о допуни Одлуке о усклађивању
резултата пописа имовине и обавеза са
књиговодственим стањем за 2019.
годину..............................................................14/5
119. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
број: 02-400-196/2018...................................15/11

Регистар за 2020.

120. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
број: 02-400-77/2020.....................................15/11
121. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
број: 02-400-96/2020.....................................15/12
122. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
број: 02-400-134/2020...................................15/12
123. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
број: 02-400-219/2020...................................15/12
124. Одлука о одобрењу коришћења права на
плаћено одсуство, број: 02-022-95/2020.....15/13
125. Одлука о одобрењу коришћења права на
плаћено одсуство, број: 02-022-97/2020.....15/13
126. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-48/20..........................................15/14
127. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-52/20..........................................15/14
128. Одлука о избору најповољнијег понуђача
број:02-360-53/20..........................................15/14
129. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање запошљавања
број: 02-123-11-70/2020..................................16/3
130. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
број: 02-400-138/2020.....................................16/3
131. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
број: 02-400-149/2020.....................................16/3
132. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање заједничког пројекта
број: 02-400-157/2020.....................................16/4
133. Одлука о поврату средстава
број: 02-460-3/2020........................................16/4
134. Одлука о поврату средстава
број: 02-462-637/2020....................................16/5
135. Одлука о редовном попису имовине и
обавеза Града Зворник на дан 31.12.2020..16/5
136. Одлука о одобравању средстава за
суфинансирање запошљавања
број: 02-123-11-78/2020.................................16/6
137. Одлука о одобрењу коришћења права на
плаћено одсуство, број: 02-022-110/2020....16/7
138. Одлука о додјели безконтактних
топломјера.....................................................16/7
139. Одлука о измјени Одлуке о именовању
радне групе за припрему услова за
приступање регионалном програму
сертификације градова/општина са
повољним пословним окружењем у
југоисточној европи (БФЦ СЕЕ) за Град
Зворник..........................................................16/7

ПЛАНОВИ
1. План запошљавања у Градској управи
града Зворника за 2020. годину.....................2/21
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2. План одбране од поплава у Зворнику
у 2020. години...................................................9/5
3. План активности у припреми и спровођењу
мјера заштите и спашавања од шумских и
других пожара на отвореном простору у
Зворнику у 2020. години.................................9/17
4. План активности у припреми и
спровођењу мјера заштите и спашавања
од земљотреса у Зворнику за период
2020 – 2023. година.......................................9/31
5. План стручног оспособљавања и
усавршавања службеника и намјештеника
у Градској управи града Зворник
за 2020. годину................................................11/7
6. План активности на спровођењу мјера
заштите и спасавања од већих снијежних
падавина и снијега на подручју града
Зворник за период 2020/2023 години..........16/13
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УПУТСТВА
1. Упутство о начину достављања података
садржаних у матичним књигама рођених и
матичним књигама држављана које воде
Мјесне канцеларије на подручју града
Зворник и Матична служба Зворник..............12/9
2. Упутство о спровођењу пописа имовине и
обавеза за 2020. годину.................................16/8

РЈЕШЕЊА
1. Рјешење о суфинансирању програма и
пројеката удружења грађана и
фондација, број: 02-400-224/19.......................1/6
2. Рјешење о суфинансирању програма и
пројеката удружења грађана и
фондација, број: 02-400-226/19.......................1/7
3. Рјешење о именовању Конкурсне
комисије за спровођење поступка за
пријем службеника у Градску управу
Града Зворник...................................................1/7
4. Рјешење о именовању Конкурсне
комисије за спровођење поступка за
пријем намјештеника у Градску управу
Града Зворник...................................................1/7
5. Рјешење о именовању комисије за
спровођење лицитације,
број: 02-475-113/19...........................................1/8
6. Рјешење о именовању комисије за
постављање вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације, саобраћајне
опреме и других објеката на путу....................1/8
7. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-58/19..............................1/8
8. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-59/19..............................1/9
9. Рјешење, број: 02-475-142/18.........................2/23
10. Рјешење, број:,02-360-21-1-14/18..................2/23
11. Рјешење, број: 02-360-21-1-15/18..................2/24
12. Рјешење, број: 02-360-10/20...........................2/24
13. Рјешење, број: 02-360-59-1/19.......................2/24
14. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-60/19............................2/24
15. Рјешење о именовању конкурсне
комисије за спровођење поступка за
пријем службеника у Градску управу
Града Зворник ..................................................3/6
16. Рјешење о именовању конкурсне
комисије за спровођење поступка за
пријем приправника у Градску управу
Града Зворник ..................................................3/6
17. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-8/2020............................3/7
18. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-11/2020..........................3/7
19. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-13/2020..........................3/7

ПРАВИЛНИЦИ
1. Правилник о избору и проглашењу
најуспјешнијих спортиста и спортских
радника града Зворник.....................................1/4
2. Правилник о објављивању аката у
Службеном гласнику града Зворник...............3/4
3. Правилник о допунама Правилника за
додјелу средстава гранта омладинским и
другим удружењима грађана и
фондацијама.....................................................3/6
4. Правилник о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у
Градској управи Града Зворник.......................6/6
5. Правилник о расподјели средстава за
подршку пронаталитетној политици
града Зворник-појединци.................................7/4
6. Правилник о измјенама Правилнима о
коришћењу службених мобилних ,
фиксних телефона и репрезентације..............9/5
7. Правилник о једнократној новчаној помоћи
за рођење дјетета...........................................11/5
8. Правилник о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у
Градској управи града Зворник......................11/7
9. Правилник о измјени Правилника о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у
Градској управи Града
Зворник............................................................14/6
10. Правилник о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Градској управи Града
Звроник............................................................16/8
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20. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-16/2020..........................3/8
21. Рјешење, број: 02-360-14/2020........................3/8
22. Рјешење, број: 02-360-9-1-1/2020....................3/9
23. Рјешење, број: 02-360-9-2-1/2020....................3/9
24. Рјешење, број: 02-360-9-3-1/2020....................3/9
25. Рјешење, број: 02-360-9-4-1/2020....................3/9
26. Рјешење, број: 02-360-15/2020......................3/10
27. Рјешење, број: 02-360-58-1/2020...................3/10
28. Рјешење, број: 02-360-19/2020......................3/10
29. Рјешење, број: 02-360-21-1-17/2018..............3/10
30. Рјешење, број: 02-360-8-1/2020.....................3/10
31. Рјешење, број: 02-360-11-1/2020...................4/17
32. Рјешење, број: 02-360-21-1-18/2018..............4/17
33. Рјешење, број: 02-360-12/2020......................4/17
34. Рјешење, број: 02-360-18/2020......................4/18
35. Рјешење, број: 02-360-21-1-19/2018..............4/18
36. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-17/2020........................4/18
37. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-20/2020........................4/19
38. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-21/2020........................4/19
39. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-18/2020........................4/19
40. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број: 02-360-25/2020..........................5/9
41. Рјешење, број: 02-111-10/2020........................5/9
42. Рјешење, број: 02-360-17/2020........................6/6
43. Рјешење, број: 02-360-21/2020........................6/6
44. Рјешење, број: 02-360-13-1/2020.....................6/6
45. Рјешење, број: 02-360-16-1/2020.....................6/7
46. Рјешење, број: 02-360-25-1/2020.....................6/7
47. Рјешење о именовању Комисије за одабир
пројектних идеја за финансијску подршку
из Фонда за подстицај локалног развоја.........7/5
48. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број: 02-360-28/2020...........................7/5
49. Рјешење, број: 02-360-27/2020.........................7/6
50. Рјешење, број: 02-360-21-1-20/2018...............7/6
51. Рјешење о именовању комисије,
број: 02-360-22-1-1/2019...................................7/6
52. Рјешење, број: 02-430-596/2020......................7/6
53. Рјешење о именовању комисије,
број: 02-360-22-1-1/2020.................................9/41
54. Рјешење о именовању комисије,
број: 02-111-13/2020.......................................9/42
55. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-34/2020........................9/42
56. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-29/2020........................9/42
57. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-30/2020........................9/43
58. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-35/2020........................9/43
59. Рјешење о именовању комисије за јавну
набавку, број: 02-360-33/2020........................9/44
60. Рјешење, број: 02-360-28/2020......................9/44
61. Рјешење, број: 02-360-35-1/2020...................9/44
62. Рјешење, број:02-360-37/20.........................10/10
63. Рјешење, број:02-360-29-1/20......................10/10
64. Рјешење, број:02-360-33-1/2020..................10/10
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65. Рјешење, број:02-360-30-1/20......................10/11
66. Рјешење, број:02-360-38/20.........................10/11
67. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-34/20...........................10/11
68. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-36/20...........................10/12
69. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-31/20...........................10/12
70. Рјешење о формирању Групе за
координацију и сарадњу...............................11/14
71. Рјешење о именовању Комисије за
једнократне новчане помоћи.......................11/14
72. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-32/20...........................11/14
73. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-39/20...........................11/15
74. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-40/20...........................11/15
75. Рјешење, број:02-111-21/20.........................11/16
76. Рјешење, број:02-360-31-1/20......................11/16
77. Рјешење, број:02-360-34-1/2020..................11/16
78. Рјешење о суфинансирању програма и
пројеката удружења грађана и фондација,
број: 02-400-66-3/2020.................................11/17
79. Рјешење о суфинансирању програма и
пројеката удружења грађана и фондација,
број: 02-400-66-2/2020.................................11/17
80. Рјешење о суфинансирању програма и
пројеката удружења грађана и фондација,
број: 02-400-66-1/2020.................................11/17
81. Рјешење о суфинансирању
омладинских програма и пројеката,
број: 02-400-67-2/2020.................................11/18
82. Рјешење о суфинансирању
омладинских програма и пројеката,
број: 02-400-67-3/2020.................................11/18
83. Рјешење о одбијању пријаве на Конкурс
за суфинансирању програма и пројеката
удружења грађана и фондација,
број: 02-400-67-1/2020.................................11/18
84. Рјешење о одбијању пријаве на Конкурс
за суфинансирању програма и пројеката
удружења грађана и фондација,
број: 02-400-67-4/2020..................................11/19
85. Рјешење о именовању Тима за
реализацију пројекта „Обезбјеђивање
услова за пружање нових услуга примарне
здравствене заштите у амбуланти у
Брањеву”………………………………………...12/9
86. Рјешење о именовању Комисије за
запошљавање по Јавном позиву.................12/10
87. Рјешење о именовању Комисије за
примопредају печата Градске управе
града Зворник................................................12/10
88. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-29-1/20........................12/10
89. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-41/20...........................12/11
90. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-42/20...........................12/11
91. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-43/20...........................12/12

8

Службени гласник града Зворник
92. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-44/20...........................12/12
93. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-46/20...........................12/13
94. Рјешење, број:02-360-40-1/20......................12/13
95. Рјешење, број:02-360-41-1/20......................12/13
96. Рјешење, број:02-360-47/2020.....................12/14
97. Рјешење, број:02-360-50/2020.....................12/14
98. Рјешење, број:02-111-22/2020.....................12/14
99. Рјешење, број: 02-360-44-1/20.....................13/13
100. Рјешење, број: 02-111-24/20........................13/14
101. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број: 02-360-45/20..........................13/14
102. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број: 02-360-49/20..........................13/14
103. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број: 02-360-51/20..........................13/15
104. Рјешење, број:02-360-48-1/20........................14/6
105. Рјешење, број:02-360-53-1/20........................14/6
106. Рјешење о одређивању локација такси
стајалишта и броја мјеста на такси
стајалиштима................................................15/15
107. Рјешење о суфинансирању омладинских
програма и пројеката,
број: 02-400-67-5/20…………………………..15/16
108. Рјешење о формирању локалног
реадмисионог тима.......................................15/16
109. Рјешење о именовању Комисије за
одређивање власништва над
водопривредним објектима..........................15/17
110. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-48/20...........................15/17
111. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број:02-360-52/20...........................15/17
112. Рјешење о именовању Комисије за јавну
набавку, број: 02-360-/20..............................15/18
113. Рјешење, број: 02-360-36-1/20.....................15/18
114. Рјешење, број: 02-360-45-1/20.....................15/19
115. Рјешење, број: 02-360-45-1-1/2020..............15/19
116. Рјешење, број:02-360-45-1-2/20...................15/19
117. Рјешење, број:02-360-51-1/20......................15/19
118. Рјешење о именовању Радне групе за
израду Стратегије развоја социјалног
становања.....................................................16/26
119. Рјешење о именовању Комисије за
спровођење поступка за пријем
приправника у Градску управу Града
Зворник..........................................................16/26
120. Рјешење о именовању Комисије за попис
имовине и обавеза за 2020. годину у
Градској управи.............................................16/26
121. Рјешење о измјени и допуни Рјешења о
именовању Комисије за попис имовине и
обавеза за 2020. годину у Градској
управи............................................................16/27
122. Рјешење о суфинансирању омладинских
програма и пројеката,
број: 02-400-67-6/20…………………………..16/27
123. Рјешење о суфинансирању програма и
пројеката удружења грађана и фондација,
број: 02-400-66-6/20......................................16/28
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124. Рјешење о суфинансирању омладинских
програма и пројеката,
број: 02-400-67-7/20......................................16/28
125. Рјешење о именовању Комисије за технички
преглед изведених радова...........................16/28
126. Рјешење, број:02-360-49/20.........................16/29
127. Рјешење, број:02-360-52-1/20......................16/29
128. Рјешење, број:02-360-45-1-3/20...................17/61
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Одбојкашком клубу „Дрина“...........................1/11
8. Закључак о додјели новчаних средстава
Фудбалском клубу „Табанци“.........................1/11
9. Закључак о додјели новчаних средстава
Фудбалском клубу „Дрина“.............................1/11
10. Закључак о додјели новчаних средстава
Jiu Jitsu i sambo клубу „Јуниор“......................1/11
11. Закључак о додјели новчаних средстава
Кошаркашком клубу „Принцип“.....................1/11
12. Закључак о додјели новчаних средстава
Јудо клубу „Српски Соко“...............................1/12
13. Закључак о додјели новчане награде
Јудо клубу „ Српски Соко “.............................1/12
14. Закључак, број: 02-400-2015/2019.................1/12
15. Закључак, број: 02-400-222/2019...................1/12
16. Закључак, број: 02-400-225/2019...................1/13
17. Закључак, број: 02-66-4/2020.........................1/13
18. Закључак, број: 02-400-208/2019...................1/13
19. Закључак, број: 02-400-209/2019...................1/13
20. Закључак, број: 02-400-29/20.........................2/25
21. Закључак о додјели новчаних средстава
Фудбалском клубу „Локањ“............................2/25
22. Закључак о додјели новчаних средстава
Боксерском клубу ''Обилић''...........................2/25
23. Закључак о додјели новчаних средстава
Боксерском клубу ''056''..................................2/26
24. Закључак о додјели новчаних средстава
Теквандо клубу''Зворник''...............................2/26
25. Закључак о додјели новчаних средстава
Кошаркашком клубу ''Зворник-баскет''.........2/.26
26. Закључак о додјели новчаних средстава
Карате клубу ''Српски Соко''...........................2/26
27. Закључак о додјели новчаних средстава
Фудбалском клубу ''Јардан''...........................2/27
28. Закључак, број: 02-400-22/20.........................2/27
29. Закључак, број: 02-400-20/20.........................2/27
30. Закључак, број: 02-400-21/20.........................2/27
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31. Закључак о одобравању новчаних
средстава, број: 02-400-30/2020....................3/11
32. Закључак о одобравању новчаних
средстава, број: 02-400-34/2020....................3/11
33. Закључак о додјели новчаних средстава
Женском фудбалском клубу „Дрина“............3/11
34. Закључак о додјели новчаних средстава
Фудбалском клубу ''Дрина''...........................3/11
35. Закључак о додјели новчаних средстава
Карате клубу ''Сенсеи''...................................3/12
36. Закључак, број: 02-400-26/2020.....................3/12
37. Закључак, број: 02-400-28/2020.....................3/12
38. Закључак, број: 02-430-259/2020...................3/12
39. Закључак, број: 02-430-439/2020...................4/20
40. Закључак, број: 02-430-498/2020...................4/20
41. Закључак, број:02-400-61/2020........................7/7
42. Закључак о исплати награда ученицима
изразито слабог материјалног стања..............7/7
43. Закључак о одобравању новчаних награда
стрелцима противградних станица.................7/8
44. Закључак о исплати награда ученицима
средњих школа.................................................7/8
45. Закључак, број: 02-022-33/2020.......................7/9
46. Закључак, број: 02-430-596/2020.....................7/9
47. Закључак, број: 02-430-627/2020.....................7/9
48. Закључак, број: 02-430-628/2020...................7/10
49. Закључак, број: 02-500-6/2020.......................9/45
50. Закључак о додјели новчаних средстава
Теаквондо клубу „Зворник“............................9/45
51. Закључак о додјели новчаних средстава
Кошаркашком клубу „Принцип“......................9/45
52. Закључак о додјели новчаних средстава
Спортско рекреативном удружењу
„Бамби“............................................................9/45
53. Закључак, број: 02-400-6/2020.......................9/45
54. Закључак, број: 02-400-24/2020.....................9/46
55. Закључак, број: 02-400-31/2020.....................9/46
56. Закључак, број: 02-400-35/2020.....................9/46
57. Закључак, број: 02-400-42/2020.....................9/46
58. Закључак, број: 02-400-46/2020.....................9/47
59. Закључак, број: 02-400-53/2020.....................9/47
60. Закључак, број: 02-400-104/2020...................9/47
61. Закључак о исплати новчаних награда
ученицима –вуковцима основних школа.....10/12
62. Закључак, број:02-430-783/20......................10/13
63. Закључак, број:02-430-878/20......................10/14
64. Закључак, број:02-430-877/20......................10/14
65. Закључак о додјели новчаних средстава
Одбојкашком клубу „Либертас“....................11/22
66. Закључак о додјели новчаних средстава
Спортско рекреативном удружењу
„Бамби“ .........................................................11/22
67. Закључак о додјели новчаних средстава
Клубу борилачких спортова „056“...............11/23
68. Закључак о додјели новчаних средстава
Кошаркашком клубу „Принцип“...................11/23
69. Закључак, број:02-400-39/20........................11/23
70. Закључак, број:02-400-47/20........................11/23
71. Закључак, број:02-400-49/20........................11/24
72. Закључак, број:02-400-58/20........................11/24
73. Закључак, број:02-400-71/20........................11/24
74. Закључак, број:02-400-75/20........................11/24
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Закључак, број:02-400-98/20........................11/24
Закључак, број:02-40-13/20..........................11/25
Закључак, број:02-40-14/20..........................11/25
Закључак, број:02-40-15/20..........................11/25
Закључак о додјели новчаних средстава
Боксерском клубу „Обилић“........................12/14
80. Закључак, број:02-400-113/20......................12/14
81. Закључак, број:02-052-180/20......................12/15
82. Закључак, број:02-475-16/20........................12/15
83. Закључак о додјели новчаних средстава
Фудбалском клубу „Табанци“.......................13/15
84. Закључак, број: 02-400-78/20.......................13/15
85. Закључак, број: 02-400-123/20.....................13/15
86. Закључак, број: 02-339-5/20.........................13/16
87. Закључак о одобравању новчаних
средстава, број: 02-400-146/20......................14/6
88. Закључак, број:02-400-118/20........................14/7
89. Закључак, број:02-400-122/20........................14/7
90. Закључак, број:02-400-128/20........................14/7
91. Закључак, број:02-66-46/20............................14/7
92. Закључак о додјели новчаних средстава
Гимнастичком клубу „Полет“,
број: 02-400-117/20.........................................14/7
93. Закључак о додјели новчаних средстава
Фудбалском клубу „Дрина“,
број: 02-66-20/20.............................................14/8
94. Закључак о додјели новчаних средстава
Фудбалском клубу „Дрина“,
број: 02-66-36/20.............................................14/8
95. Закључак о додјели новчаних средстава
Фудбалском клубу „Дрина“,
број: 02-66-37/20.............................................14/8
96. Закључак о додјели новчаних средстава
Карате клубу „Сенсеи“,
број: 02-66-43/20.............................................14/8
97. Закључак, број:02-66-44/20............................14/9
98. Закључак о додјели новчаних средстава
Одбојкашком клубу „Дрина“,
број: 02-66-45/20.............................................14/9
99. Закључак, број:02-40-24/20............................14/9
100. Закључак, број:02-40-25/20............................14/9
101. Закључак, број:02-40-27/20..........................14/10
102. Закључак, број:02-40-28/20..........................14/10
103. Закључак, број:02-40-31/20..........................14/11
104. Закључак, број:02-40-33/20..........................14/11
105. Закључак о одобрењу новчаних средстава,
број: 02-400-153/20.......................................15/20
106. Закључак о додјели новчаних средстава
Боксерском клубу „Обилић“.........................15/20
107. Закључак о додјели новчаних средстава
Фудбалском клубу „Дрина“..........................15/20
108. Закључак о додјели новчаних средстава
Шаховском клубу „Дрина“............................15/20
109. Закључак, број:02-430-1327/20....................15/21
110. Закључак, број:02-40-29/20..........................15/21
111. Закључак, број:02-40-34/20..........................15/21
112. Закључак о додјели новчаних средстава
Кошаркашком клубу „Принцип“...................16/29
113. Закључак о додјели новчане помоћи
Српској православној црквеној општини
Трновица.......................................................16/29

75.
76.
77.
78.
79.
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114. Закључак о додјели новчаних средстава
Фудбалском клубу „Дрина“,
број: 02-66-53/20...........................................17/61
115. Закључак о додјели новчаних средстава
Кошаркашком клубу „Принцип“,
број: 02-66-54/20...........................................17/61
116. Закључак, број: 02-400-158/20.....................17/62
117. Закључак, број: 02-430-1779/20...................17/62

13.

14.

ОСТАЛА АКТА
15.
1. Допуњена Листа категорија документарне
грађе са роковима чувања.............................3/13
2. Наредба о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
града Зворник (од 16.3.2020)...........................4/9
3. Наредба о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
града Зворник (од 18.3.2020).........................4/10
4. Наредба о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
града Зворник (од 31.3.2020).........................4/11
5. Наредба о организовању и спровођењу
мјера карантина на подручју Града
Зворник (31.3.2020).........................................4/12
6. Наредба о организовању и спровођењу
мјера карантина на подручју Града
Зворник (6.3.2020)...........................................4/12
7. Наредба о допунама Наредбе о
регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
града Зворник (од 6.4.2020)...........................4/13
8. Наредба о продужењу трајања Наредбе
о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
града Зворник, број: 02-022-24/2020 од
31.03.2020. године и допуна Наредбе о
регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
града Зворник, број: 02-022-24/2020 од
06.04.2020. године..........................................4/13
9. Наредба о кућном реду у карантину
локалне самоуправе.........................................5/3
10. Наредба о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
Града Зворник (28.4.2020)...............................5/5
11. Наредба о измјенама Наредбе о
регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
Града Зворник (30.4.2020)...............................6/4
12. Наредба о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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других објеката и служби на територији
Града Зворник (11.5.2020)...............................7/1
Наредба о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
Града Зворник (25.5.2020).............................8/39
Наредба о измјенама Наредбе о
регулисању рада трговинских ,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката на територији Града
Зворник (од 07.07.2020.) ...............................10/8
Наредба о допуни Наредбе о регулисању
рада трговинских, угоститељских, занатских,
услужних и других објеката на територији
Града Зворник (од 13.07.2020.) ....................10/9
Наредба о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката на територији
Града Зворник (од 21.7.2020.).......................10/9
Наредба о измјенама Наредбе о регулисању
рада трговинских , угоститељских, занатских,
услужних и других објеката на територији
Града Зворник (од 04.08.2020.).....................11/2
Наредба о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката на територији Града
Зворник (од 17.08.2020.)................................11/2
Пројекат запошљавања и
самозапошљавања приправника: високе,
више и средње стручне спреме и других
незапослених лица.......................................11/19
Наредба о измјенама Наредбе о
регулисању рада трговинских ,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката на територији
Града Зворник (од 02.09.2020.).....................12/2
Наредба о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката на територији Града
Зворник (од 15.09.2020.)................................12/2
Наредба о регулисању рада трговинских ,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката на територији
Града Зворник (од 20.10.2020.).....................15/9
Наредба о регулисању рада трговинских ,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката на територији
Града Зворник (од 21.10.2020.)...................15/10

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
1. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетског корисника,
број: 03-40-2/2020...........................................9/47
2. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетског корисника,
број: 03-40-3/2020...........................................9/47
3. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетског корисника,
број: 03-40-5/2020...........................................9/48
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4. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетског корисника,
број: 03-40-6/2020...........................................9/48
5. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетског корисника,
број: 03-40-7/2020...........................................9/48
6. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетских корисника,
број: 03-40-19/2020.......................................11/26
7. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетских корисника,
број: 03-40-16/2020.......................................11/26
8. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетских корисника,
број: 03-40-8/2020.........................................11/26
9. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетских корисника,
број: 03-40-10/2020.......................................11/26
10. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетских корисника,
број: 03-40-11/2020.......................................11/26
11. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетских корисника,
број: 03-40-9/2020.........................................11/27
12. Закључак, број: 03-40-20/20.........................12/15
13. Закључак, број: 03-40-22/20.........................13/16
14. Закључак, број: 03-40-23/20.........................13/16
15. Закључак, број: 03-40-26/20.........................14/12
16. Закључак, број: 03-40-30/20.........................14/12
17. Закључак, број: 03-40-32/20.........................14/12
18. Закључак о сагласности за повлачење
средстава буџетске резерве,
број: 03-40-21/2020.......................................15/22
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
1. Оглас о упису промјене лица овлашћеног
за представљање и заступање ЗЕВ зграде
„Центар 5“........................................................3/13
2. Оглас о упису промјене лица овлашћеног
за представљање ЗЕВ зграде
„Арена-улаз 3“.................................................3/14
3. Оглас о упису промјене лица овлашћеног
за представљање и заступање ЗЕВ зграде
„Стара апотека“...............................................3/14
4. Оглас о упису промјене лица овлашћених
за представљање и заступање ЗЕВ зграде
„С-19“...............................................................3/14
5. Оглас о упису оснивања ЗЕВ зграде
„Јахорина“........................................................7/10
6. Оглас о упису промјене лица овлашћених
за заступање ЗЕВ зграде
„Средњошколска“............................................9/48
7. Оглас о упису оснивања ЗЕВ зграде
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