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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 
 

 
1. План запошљавања у Градској управи        

града Зворника за 2020. годину.....................2/21 

ПЛАНОВИ 
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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  

 
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 
 
 

 

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 
 

 
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 

РЈЕШЕЊА 
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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 

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 
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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 

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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број: 02-400-1/2020...........................................1/9 

2. Закључак, број: 02-430-113/2020.....................1/9 
3. Закључак о додјели новчаних средстава 

Боксерском клубу „Обилић“ ..........................1/10 
4. Закључак о додјели новчаних средстава   

„Унији студената Републике Српске.............1/10 
5. Закључак о додјели новчаних средстава 

Фудбалском клубу „Дрина“.............................1/10 
6. Закључак о додјели новчаних средстава 

Рукометном клубу „Дрина“.............................1/10 
7. Закључак о додјели новчаних средстава 

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 

75. Закључак, број:02-400-98/20........................11/24 
76. Закључак, број:02-40-13/20..........................11/25 
77. Закључак, број:02-40-14/20..........................11/25 
78. Закључак, број:02-40-15/20..........................11/25 
79. 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 
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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 
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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 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ 

 
1. Одлука о утврђивању Нацрта измјене       

дијела Регулационог плана ужег  урбаног 
подручја града Зворника и дијела   
индустријске зоне Бирач-Каракај ...............12/15 

2. Одлука о утврђивању Нацрта измјене       
дијела Регулационог плана ужег  урбаног 
подручја града Зворника..............................12/17 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ 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    
„Метеризе 4“....................................................9/49 

8. Оглас о упису промјене лица овлашћених       
за представљање и заступање                       
ЗЕВ зграде ''Б-12''.........................................10/14 

9. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        
за заступање ЗЕВ  зграде ''Жељезничка''...10/14 

10. Оглас о упису промјене лица овлашћених       
за представљање и заступање ЗЕВ зграде  
''Између двије банке''....................................10/15 

11. Оглас о упису оснивања ЗЕВ стамбене      
зграде „Вила Дринка“....................................12/18 

12. Оглас о упису промјене лица овлашћених       
за представљање и заступање ЗЕВ зграде 
„Дринска“.......................................................12/19 

13. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        
за заступање ЗЕВ зграде „Склониште“......16/30 

14. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        
за заступање ЗЕВ зграде „С-6“....................16/30 

 
1. Рјешење , број: 07-052-1/20...........................1/14 
2. Рјешење о формирању Комисије за  

поништење привремених радних        
књижица...........................................................3/14 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Наредба о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и       
других објеката и служби на територији       
града Зворник (од 19.3.2020)...........................4/1 

2. Наредба о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и       
других објеката и служби на територији      
града Зворник (од 24.3.2020)...........................4/2 

3. Закључак о формирању Одговорног  тима       
за управљање карантином (31.3.2020)..........4/4 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ 
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4. Закључак 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 
24.03.2020. године, о организовању    
карантина на подручју Града Зворник и  
потреби доношења акта којим ће се 
поједноставити поступак овјере               
потписа лица.....................................................4/4 

5. Закључак о ограничењу и забрани          
кретања лица на подручју Града             
Зворник (3.4.2020).............................................4/5 

6. Закључак о формирању Одговорног тима        
за управљање карантином (6.4.2020).............4/5 

7. Закључак о допуни 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 о измјени – доношењу нове Наредбе о 
организовању   карантина на подручју        
Града Зворник...................................................4/5 

8. Закључак о дозволи кретања лицима са 
навршених 65 и више година живота 
(8.4.2020)...........................................................4/6 

9. Закључак о дозволи кретања лицима са 
навршених 65 и више година живота 
(13.4.2020).........................................................4/6 

10. Закључак 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............................................4/7 

11. Закључак о ограничењу и забрани           
кретања лица на подручју Града             
Зворник (13.4.2020)...........................................4/7 

12. Закључак о допуни Закључка о дозволи 
кретања лицима са навршених 65 и више 
година живота (од 15.4.2020)...........................5/1 

13. Закључак о кретању лица са посебним 
потребама током полицијског часа                  
(од 16.4.2020)....................................................5/1 

14. Закључак о извођењу кућних љубимаца –   
паса током полицијског часа (16.4.2020)........5/2 

15. Закључак о радном времену у дане 
Васкрса..............................................................5/2 

16. Закључак о доношењу наредбе о кућном     
реду у карантину локалне самоуправе 
(16.4.2020).........................................................5/2 

17. Закључак о овлашћењу за издавање 
потврда/увјерења..............................................5/3 

18. Закључак о ограничењу и забрани          
кретања лица на подручју Града Зворник 
(28.4.2020).........................................................5/3 

19. Закључак о доношењу Наредбе о     
регулисању рада трговинских,     
угоститељских, занатских, услужних и       
других објеката и служби на територији     
Града Зворник (28.4.2020)...............................5/3 

20. Закључак о доношењу Наредбе о     
регулисању рада трговинских,     
угоститељских, занатских, услужних и        
других објеката и служби на територији     
Града Зворник (30.4.2020)...............................6/1 

21. Закључак о кретању лица са посебним 
потребама током полицијског часа                   
(од 30.4.2020)....................................................6/1 

22. Закључак о радном времену у дане  
полицијског часа (30.4.2020)............................6/2 

23. Закључак о кретању лица – ратних војних 
инвалида током полицијског часа     
(30.4.2020).........................................................6/2 

24. Закључак о извођењу кућних љубимаца            
– паса током полицијског часа (30.4.2020).....6/3 

25. Закључак о извођењу кућних љубимаца            
– паса током полицијског часа (6.5.2020).......6/3 

26. Закључак о кретању лица – ратних војних 
инвалида током полицијског часа     
(6.5.2020)...........................................................6/3 

27. Закључак о кретању лица са посебним 
потребама током полицијског часа                  
(од 6.5.2020)......................................................6/4 

28. Закључак о доношењу Наредбе о     
регулисању рада трговинских,     
угоститељских, занатских, услужних и       
других објеката и служби на територији     
Града Зворник (25.5.2020)...............................8/1 

29. Закључак о доношењу Наредбе о регулисању 
рада трговинских, угоститељских, занатских, 
услужних и других објеката на територији   
Града Зворник (од 07.07.2020.).....................10/1 

30. Закључак о извођењу музике уживо и путем    
ди џеја у угоститељским и другим објектима,    
о неодржавању културне манифестације 
''Зворничко љето'', о препорукама за  
поступање грађана на јавном мјесту и о 
препорукама руководиоцима јавних       
установа и предузећа (од 13.07.2020.).........10/1 

31. Закључак о доношењу Наредбе о     
регулисању рада трговинских ,    
угоститељских, занатских, услужних и       
других објеката на територији                     
Града Зворник (од 21.07.2020.).....................10/2 

32. Закључак о доношењу Наредбе о регулисању 
рада трговинских, угоститељских, занатских, 
услужних и других објеката на територији   
Града Зворник (од 04.08.2020.).....................11/1 

33. Закључак о доношењу Наредбе о     
регулисању рада трговинских ,    
угоститељских, занатских, услужних и       
других објеката на територији                     
Града Зворник (од 17.08.2020.).....................11/1 

34. Закључак о доношењу Наредбе о регулисању 
рада трговинских, угоститељских, занатских, 
услужних и других објеката на територији   
Града Зворник (од 02.09.2020.).....................12/1 
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35. Закључак о доношењу Наредбе о     
регулисању рада трговинских ,    
угоститељских, занатских, услужних и       
других објеката на територији                     
Града Зворник (од 15.09.2020.)....................12/1 

36. Закључак о доношењу Наредбе о     
регулисању рада трговинских,     
угоститељских, занатских, услужних и       
других објеката на територији   Града      
Зворник  о ношењу маски, о обавезама 
руководства јавних здравствених          
установа (од 20.10.2020.)...............................15/1 

37. Закључак о доношењу Наредбе о     
регулисању рада трговинских ,    
угоститељских, занатских, услужних и       
других објеката на територији                     
Града Зворник (од 21.10.2020.).....................15/2 
 

 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗВОРНИК 

 
 

1. Колективни уговор о измјенама         
Колективног уговора за запослене у       
Градској управи Града Зворник...................13/17 
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