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35. Рјешење о именовању в.д. начелника      
Одјељења за општу управу...........................2/17 

36. Рјешење о именовању в.д. начелника      
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности.....................................................2/18 

37. Рјешење о именовању в.д. начелника      
Одјељења за инспекцијски надзор................2/18 

38. Рјешење о именовању в.д. начелника      
Одјељења комуналне полиције.....................2/18 

39. Рјешење о именовању в.д. начелника     
Службе за јавне набавке и међународну 
сарадњу...........................................................2/18 

40. Рјешење о именовању в.д. начелника     
Службе за заједничке послове и       
управљање људским ресурсима...................2/19 

41. Рјешење о именовању в.д. начелника     
Службе цивилне заштите.................................2/9 

42. Рјешење о разрјешењу Комисије за 
спровођење поступка за избор директора           
и чланова управних одбора у јавним   
установама чији је оснивач Скупштина       
града Зворник..................................................8/22 



                                                 Службени гласник града Зворник                          Регистар за 2021. 
 

 
4 

 

43. Рјешење о разрјешењу вд секретара 
Скупштине града Зворник..............................8/23 

44. Рјешење о разрјешењу вд начелника 
Одјељења за општу управу...........................8/23 

45. Рјешење о именовању  Комисије за 
спровођење поступка за избор директора           
и чланова управних одбора у јавним   
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Скупштине града Зворник..............................8/23 
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одбора у ЈУ Средњошколски центар         
''Петар Кочић'' Зворник.................................11/12 

48. Рјешење о разрјешењу члана школског    
одбора ЈУ ''Технички школски центар''     
Зворник..........................................................11/12 

49. Рјешење о разрјешењу члана школског   
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50. Рјешење о разрјешењу члана школског    
одбора у ЈУ Основна школа ''Десанка 
Максимовић'' у Челопеку..............................11/13 

51. Рјешење о разрјешењу члана школског   
одбора у ЈУ Основна школа ''Петар Кочић''        
у Козлуку........................................................11/13 

52. Рјешење о разрјешењу члана школског   
одбора у ЈУ Основна школа ''Вук Караџић''          
у Роћевићу.....................................................11/13 

53. Рјешење о разрјешењу члана школског   
одбора у ЈУ Основна школа ''Никола Тесла''      
у Пилици………………………………………11/14 

54. Рјешење о разрјешењу члана школског   
одбора у ЈУ Основна школа ''Јован Цвијић''       
у Дрињачи………………………………………11/14 

55. Рјешење о разрјешењу члана школског   
одбора у ЈУ Основна музичка школа ''Војин 
Комадина'' у Зворнику……………………..…11/14 

56. Рјешење о избору члана школског одбора у     
ЈУ Средњошколски центар ''Петар Кочић'' 
Зворник…………………………………………11/15 

57. Рјешење о избору члана школског одбора       
ЈУ ''Технички школски центар''Зворник……11/15 

58. Рјешење о избору члана школског одбора         
у ЈУ Основна школа ''Свети Сава''                      
у Зворнику……………………………………11/15 

59. Рјешење о избору члана школског одбора у    
ЈУ Основна школа ''Десанка Максимовић'' у 
Челопеку........................................................11/15 

60. Рјешење о избору члана школског одбора         
у ЈУ Основна школа ''Петар Кочић''                     
у Козлуку........................................................11/16 

61. Рјешење о избору члана школског одбора у    
ЈУ Основна школа ''Вук Караџић''                        
у Роћевићу.....................................................11/16 

62. Рјешење о избору члана школског одбора у    
ЈУ Основна школа ''Никола Тесла''                      
у Пилици........................................................11/16 

63. Рјешење о избору члана школског одбора у    
ЈУ Основна школа ''Јован Цвијић''                       
у Дрињачи......................................................11/16 

64. Рјешење о избору члана школског одбора у    
ЈУ Основна музичка школа ''Војин      
Комадина''  у Зворнику.................................11/17 

65. Рјешење о разрјешењу чланова Градске 
изборне комисије града Зворник.................11/17 

66. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника 
Одјељења за финансије..............................11/17 

67. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника 
Одјељења за просторно уређење...............11/17 

68. Рјешење о разрјешењу в.д.начелника  
Одјељења за стамбено комуналне         
послове и послове саобраћаја....................11/18 

69. Рјешење о разрјешењу в.д.начелника 
Одјељења за борачко-инвалидску          
заштиту..........................................................11/18 

70. Рјешење о разрјешењу в.д.начелника 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности...................................................11/18 

71. Рјешење о разрјешењу в.д.начелника 
Одјељења за инспекцијски надзор..............11/18 

72. Рјешење о разрјешењу в.д.начелника 
Одјељења комуналне полиције...................11/19 

73. Рјешење о разрјешењу в.д.начелника     
Службе за јавне набавке и међународну 
сарадњу.........................................................11/19 

74. Рјешење о разрјешењу в.д.начелника     
Службе за заједничке послове и       
управљање људским ресурсима.................11/19 

75. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника    
Службе цивилне заштите.............................11/19 

76. Рјешење о именовању начелника       
Одјељења за финансије..............................11/20 

77. Рјешење о именовању начелника       
Одјељења за просторно уређење...............11/20 

78. Рјешење о именовању начелника       
Одјељења за стамбено комуналне         
послове и послове саобраћаја....................11/20 

79. Рјешење о именовању начелника       
Одјељења за борачко-инвалидску          
заштиту..........................................................11/20 

80. Рјешење о именовању начелника       
Одјељења за општу управу.........................11/21 

81. Рјешење о именовању начелника        
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности...................................................11/21 

82. Рјешење о именовању начелника       
Одјељења за инспекцијски надзор..............11/21 

83. Рјешење о именовању начелника       
Одјељења комуналне полиције...................11/21 

84. Рјешење о именовању начелника             
Службе за јавне набавке, управљање    
развојем и међународну сарадњу...............11/22 

85. Рјешење о именовању начелника            
Службе за заједничке послове и       
управљање људским ресурсима.................11/22 

86. Рјешење о именовању начелника            
Службе цивилне заштите.............................11/22 

87. Рјешење о разрјешењу вд директора ЈУ 
„Туристичка организација града Зворник“, 
Зворник............................................................13/5 

88. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за 
друштвени надзор, награде и признања......13/5 
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Туристичкој организацији града Зворник....15/58 

107. Одлука о давању сагласности на Статут 
Туристичке организације града Зворник.....15/58 

108. Одлука о поврату преосталих неутрошених 
средстава......................................................15/58 

109. Одлука о редовном попису имовине и    
обавеза Града Зворник на дан            
31.12.2021. године........................................15/59 

110. Одлука о избору најповољнијег понуђача,      
број: 02-360-39/2021.....................................15/60 

111. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,          
број: 02-400-165/21 ......................................16/74 

112. Одлука о усвајању Акционог плана  
образовања и запошљавања града        
Зворник за период 2021-2023. година.........16/75 

113. Одлука о покретању поступка редовне   
процјене унутрашње организације и 
систематизације радних мјеста у Градској 
управи града Зворник...................................16/75 

114. Одлука о одобрењу коришћења права на 
плаћено одсуство, број: 02-022-164/21.......16/76 

115. Одлука о измјени Одлуке о редовном       
попису имовине и обавеза града Зворник        
на дан 31.12.2021. године............................16/76 

116. Одлука о измјени и допуни Плана јавних 
набавки града Зворник за 2021. годину,       
број: 02-052-1-1672-2/21...............................16/76 

117. Одлука о измјени и допуни Плана јавних 
набавки града Зворник за 2021. годину,       
број: 02-052-1-1672-3/21...............................16/77 

118. Одлука о поништењу поступка јавне      
набавке, број: 02-360-43/21..........................16/77 

119. Одлука о избору најповољнијег понуђача,   
број: 02-360-42/21.........................................16/78 

120. Одлука о избору најповољнијег понуђача,   
број: 02-360-46/21.........................................16/78 

121. Одлука о избору најповољнијег понуђача,   
број: 02-360-48-1/21......................................16/78 

122. Одлука о именовању Комисије за 
успостављање и одржавање катастра 
клизишта........................................................16/79 

 
1. План активности у припреми и спровођењу  

мјера заштите и спасавања од шумских и   
других пожара на отвореном простору на 
подручју града Зворника у 2021. години.........5/3 

2. План одбране од поплава на подручју града 
Зворник у 2021. години...................................5/15 

3. План запошљавања у Градској управи       
града Зворника за 2021. годину.......................6/5 

4. План стручног оспособљавања и   
усавршавања службеника и намјештеника        
у Градској управи града Зворника                      
за 2021. годину .................................................9/4 

 

ПРАВИЛНИЦИ 
 

1. Правилник за додјелу средстава гранта 
омладинским и другим удружењима           
грађана и фондацијама..................................2/21 

2. Правилник о измјенама Правилника о 
унутрашњој организацији и         
систематизацији радних мјеста                 
Градске управе Града Зворник......................2/27 

3. Правилник о измјенама правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Градске управе града 
Зворник..............................................................9/4 

4. Правилник о једнократној новчаној           
помоћи за рођење дјетета...........................16/79 

5. Правилник о измјени Правилника о           
начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања               
са стварним стањем имовине и обавеза      
града Зворник................................................16/80 
 

 

УПУТСТВА 
 

1. Упутство о стављању ван снаге Упутства о 
обрачуну, наплати и контроли наплате 
непореских прихода буџета Општине      
Зворник..............................................................1/6 

2. Упутство о благајничком пословању...........10/11 
3. Упутство о току финансијско                                   

-књиговодтсвене документације у            
Градској управи града Зворник....................10/15 
 

 
1.  Рјешење о именовању Комисије за јавну 

набавку, број: 02-360-55/20..............................1/7 
2. Рјешење о именовању Комисије за јавну 

набавку, број: 02-360-56/20..............................1/7 
3. Рјешење, број:02-360-57/20.............................1/8 
4. Рјешење, број: 02-360-45-1-4/20....................2/27 

ПЛАНОВИ 

РЈЕШЕЊА 
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5. Рјешење, број: 02-360-56-1/20.......................2/27 
6. Рјешење, број: 02-360-55/20..........................2/27 
7. Рјешење о именовању комисије за  

усклађивање редова вожње..........................2/28 
8. Рјешење о именовању комисије,                      

број: 02-111-45/21...........................................5/25 
9. Рјешење о именовању координатора за 

привлачење инвестиција................................5/25 
10. Рјешење о именовању комисије за јавну  

набавку,  број: 02-360-1/21.............................5/25 
11. Рјешење о именовању Конкурсне              

комисије за спровођење поступка за            
пријем приправника у Градску управу           
Града Зворник.................................................5/26 

12. Рјешење, број: 02-360-45-1-5/2020................5/26 
13. Рјешење, број: 02-111-50/2021......................5/26 
14. Рјешење о именовању комисије за новчану 

помоћ социјално угроженим незапосленим 
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске од I-V категорије млађим    
од 60 година....................................................6/10 

15. Рјешење о именовању дисциплинске     
комисије...........................................................6/10 

16. Рјешење о именовању Комисије за  
спровођење Јавног позива за  
(су)финансирање омладинских програма          
и пројеката.......................................................6/11 

17. Рјешење о именовању Комисије за  
спровођење Јавног позива за  
(су)финансирање програма и пројеката 
удружења грађана и фондација....................6/11 

18. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку ''Извођење додатних радова на   
згради Дома здравља у Зворнику'' 

19. Рјешење о именовању Комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-18-1/20.........................6/11 

20. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку,  број: 02-360-30-1/20........................6/12 

21. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-10/21............................6/12 

22. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку,  број: 02-360-11/21...........................6/13 

23. Рјешење,  број: 02-360-13-2-1/21...................6/13 
24. Рјешење, број: 02-360-13-4-1/21....................6/13 
25. Рјешење о именовању Комисије за 

примопредају изведених радова на објекту 
''Дом здравља''..................................................7/8 

26. Рјешење о именовању комисије за  
постављање вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, саобраћајне 
опреме и других објеката на путу....................7/8 

27. Рјешење о именовању Конкурсне           
комисије за спровођење поступка за         
пријем службеника и намјештеника у      
Градску управу града Зворник.........................7/9 

28. Рјешење о именовању Конкурсне           
комисије за спровођење поступка за         
пријем намјештеника у Градску управу       
града Зворник....................................................7/9 

29. Рјешење о суфинансирању омладинских 
програма и пројеката........................................7/9 

30. Рјешење о суфинансирању програма и 
пројеката удружења грађана и фондација...7/10 

31. Рјешење о именовању Комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-41-1/20.........................7/10 

32. Рјешење о именовању Комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-12/21............................7/11 

33. Рјешење о именовању Комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-14/21............................7/11 

34. Рјешење о именовању Комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-15/21............................7/11 

35. Рјешење о именовању Комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-16/21............................7/12 

36. Рјешење о именовању Комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-17/21............................7/12 

37. Рјешење о именовању Комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-18/21............................7/13 

38. Рјешење о именовању Комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-20/21............................7/13 

39. Рјешење, број: 02-360-45-1-6/20....................7/14 
40. Рјешење, број: 02-360-45-1-7/20....................7/14 
41. Рјешење, број: 02-360-1/21............................7/14 
42. Рјешење, број: 02-360-10/21..........................7/14 
43. Рјешење, број: 02-360-11/21..........................7/15 
44. Рјешење, број: 02-360-13-1/21.......................7/15 
45. Рјешење, број: 02-360-13-3-1/21....................7/15 
46. Рјешење, број: 02-360-22/21..........................7/15 
47. Рјешење о именовању Конкурсне           

комисије за спровођење поступка за         
пријем намјештеника у Градску управу       
града Зворник, број...........................................9/9 

48. Рјешење о именовању Конкурсне           
комисије за спровођење поступка за         
пријем службеника и намјештеника у      
Градску управу  града Зворник........................9/9 

49. Рјешење о именовању радне групе за       
израду  Плана управљања отпадом за     
период од 2022-2027. године ........................9/10 

50. Рјешење о именовању Комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-19/21............................9/11 

51. Рјешење о именовању Комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-23/21............................9/11 

52. Рјешење о суфинансирању програма и 
пројеката удружења грађана и фондација , 
број: 02-400-39-3/21........................................9/11 

53. Рјешење о суфинансирању програма и 
пројеката удружења грађана и фондација , 
број: 02-400-39-4/21........................................9/12 

54. Рјешење о суфинансирању програма и 
пројеката удружења грађана и фондација , 
број: 02-400-39-5/21........................................9/12 

55. Рјешење, број: 02-360-12/21..........................9/13 
56. Рјешење, број: 02-360-14/21..........................9/13 
57. Рјешење, број: 02-360-15-1/21.......................9/13 
58. Рјешење о суфинансирању програма и 

пројеката удружења грађана и фондација,     
број: 02-400-39-6/21......................................10/23 

59. Рјешење о суфинансирању програма и 
пројеката удружења грађана и фондација,    
број: 02-400-39-7/21......................................10/23 

60. Рјешење о именовању комисије за    
спровођење поступка лицитације................10/24 
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61. Рјешење о именовању комисије,                   
број: 02-434-2/21...........................................10/24 

62. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку , број: 02-360-24/21.........................10/24 

63. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-25/21..........................10/25 

64. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-26/21..........................10/25 

65. Рјешење, број: 02-360-45-1-8/20..................10/26 
66. Рјешење, број: 02-360-16-1/21.....................10/26 
67. Рјешење, број: 02-360-18-1/21.....................10/26 
68. Рјешење, број: 02-360-20-1/21.....................10/27 
69. Рјешење, број: 02-360-23-1/21.....................10/27 
70. Рјешење о именовању комисије за јавну 

набавку, број: 02-360-29/21..........................11/23 
71. Рјешење о суфинансирању програма и 

пројеката удружења грађана и фондација,  
број: 02-400-39-8/21........................................12/7 

72. Рјешење о суфинансирању програма и 
пројеката удружења грађана и фондација,  
број: 02-400-39-10/21......................................12/7 

73. Рјешење о именовању конкурсне           
комисије за    спровођење поступка за      
пријем начелника одјељења и начелника 
служби у Градску управу Града Зворник......12/8 

74. Рјешење о именовању комисије за   
спровођење поступка лицитације,                 
број: 02-475-61/21...........................................12/8 

75. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку , број: 02-360-27/21...........................12/9 

76. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-28/21............................12/9 

77. Рјешење о именовању комисије за јавну 
набавку, број: 02-360-32/21............................12/9 

78. Рјешење, број: 02-360-45-1-9/20..................12/10 
79. Рјешење, број: 02-360-25/21........................12/10 
80. Рјешење, број: 02-360-26-1/21.....................12/10 
81. Рјешење, број: 02-360-29-1/21.....................12/11 
82. Рјешење, број: 02-360-33/21........................12/11 
83. Рјешење, број: 02-360-34/21........................12/11 
84. Рјешење, број: 02-360-35/21........................12/11 
85. Рјешење, број: 02-360-36-1/21.....................12/12 
86. Рјешење о именовању дисциплинске    

комисије...........................................................13/8 
87. Рјешење, број: 02-360-24-1/21.......................13/8 
88. Рјешење, број: 02-360-27-1/21.......................13/9 
89. Рјешење, број: 02-360-28-1/21.......................13/9 
90. Рјешење, број: 02-360-30-1/21.......................13/9 
91. Рјешење, број: 02-360-45-1-10/2020...........14/20 
92. Рјешење, број: 02-360-45-1-11/2020...........14/21 
93. Рјешење, број: 02-360-45-1-12/2020...........14/21 
94. Рјешење, број: 02-360-28-2-1/2021..............14/21 
95. Рјешење, број: 02-360-31-1/2021.................14/22 
96. Рјешење, број: 02-360-32/2021....................14/22 
97. Рјешење, број: 02-360-38-1/2021.................14/22 
98. Рјешење, број: 02-360-39/2021....................14/22 
99. Рјешење, број: 02-360-41/2021....................14/23 

100. Рјешење, број: 02-360-45/2021....................14/23 
101. Рјешење о именовању комисије за јавну 

набавку, број: 02-360-38/2021......................14/23 
102. Рјешење о именовању комисије за      

уништење копија личних карата..................14/24 

103. Рјешење о именовању Радне групе за      
израду приједлога Плана капиталних 
инвестиција 2022-2024.................................16/81 

104. Рјешење о именовању комисије за   
спровођење конкурса за куповину        
пословног простора у Зворнику...................16/81 

105. Рјешење о именовању комисије за                
јавну набавку, број: 02-360-42/21................16/82 

106. Рјешење о именовању комисије за                
јавну набавку, број: 02-360-45/21................16/82 

107. Рјешење о именовању комисије за                
јавну набавку, број: 02-360-46/21................16/82 

108. Рјешење о именовању комисије за                
јавну набавку, број: 02-360-48-1/21.............16/83 

109. Рјешење број: 02-360-45-1-13/20.................16/83 
110. Рјешење број: 02-360-45-1-14/20.................16/83 

 

ЗАКЉУЧЦИ                    
 

1. Закључак о додјели новчане помоћи,           
број: 02-022-2/21...............................................1/8 

2. Закључак о додјели новчаних средстава 
Боксерском клубу ''Обилић“...........................2/28 

3. Закључак о додјели новчаних средстава      
Џудо клуб ''Соколови''.....................................2/28 

4. Закључак о додјели новчаних средстава 
Кошаркашком клубу ''Зворник-баскет''..........2/28 

5. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском клубу ''Дрина''............................2/29 

6. Закључак о додјели новчаних средстава 
Одбојкашком клубу ''Дрина''...........................2/29 

7. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском клубу ''Дрина“.............................2/29 

8. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском клубу ''Табанци''.........................2/29 

9. Закључак о додјели новчаних средстава   
Карате клубу ''Сенсеи''...................................2/30 

10. Закључак о додјели новчаних средстава 
Рукометном клубу ''Дрина''.............................2/30 

11. Закључак о додјели новчаних средстава 
Кошаркашком клубу ''Дрина-Принцип''..........2/30 

12. Закључак, број: 02-052-217/2020...................2/30 
13. Закључак, број: 02-400-173/2020...................2/31 
14. Закључак, број: 02-400-4/2021.......................2/31 
15. Закључак, број: 02-40-36/2020.......................2/31 
16. Закључак, број: 02-40-39/2020.......................2/31 
17. Закључак о одобравању новчаних         

средстава, број: 02-400-21-1/2021.................5/27 
18. Закључак о одобравању новчаних         

средстава, број: 02-400-21-2/2021.................5/27 
19. Закључак о одобравању новчаних         

средстава, број: 02-400-28/2021....................5/28 
20. Закључак, број: 02-400-12/2021.....................5/28 
21. Закључак, број: 02-430-362/2021...................5/28 
22. Закључак, број: 02-430-363/2021...................5/29 
23. Закључак, број: 02-430-364/2021...................5/29 
24. Закључак о додјели новчаних средстава 

Фудбалском клубу ''Дрина''............................6/14 
25. Закључак о додјели новчаних средстава 

Taekwondo клубу Зворник..............................6/14 
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26. Закључак о додјели новчаних средстава 
Боксерском клубу ''Обилић''...........................6/14 

27. Закључак о додјели новчаних средстава        
Јиу јитса и самбо клубу ''Јуниор''...................6/14 

28. Закључак о додјели новчаних средстава    
Клубу борилачких спортова ''056''.................6/15 

29. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском клубу''Брањево''.........................6/15 

30. Закључак о додјели новчаних средстава 
Taekwondo клубу ''Зворник''...........................6/15 

31. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском клубу ''Табанци''.........................6/15 

32. Закључак о додјели новчаних средстава 
Кошаркашком клубу ''Дрина-Принсип''..........6/15 

33. Закључак о додјели новчаних средстава 
Боксерском клубу ''Обилић''...........................6/16 

34. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском клубу ''Дрина''............................6/16 

35. Закључак о додјели новчаних средстава 
Шаховском клубу ''Дрина''..............................6/16 

36. Закључак о додјели новчаних средстава     
Џудо клуб ''Соколови''.....................................6/16 

37. Закључак о додјели новчаних средстава 
Тениском клубу ''АС''......................................6/17 

38. Закључак о додјели новчаних средстава 
Кошаркашком клубу ''Дрина-Принцип''..........6/17 

39. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском клубу ''Раднички ''Каракај.........6/17 

40. Закључак о одобравању новчаних       
средстава, број: 02-400-42/21........................6/17  

41. Закључак о одобрењу новчаних           
средстава, број: 02-400-50/21........................6/18 

42. Закључак, број: 02-66-16/2021.......................6/18 
43. Закључак, број: 02-400-133/20.......................6/18 
44. Закључак, број: 02-400-18/21.........................6/18 
45. Закључак, број: 02-400-19/21.........................6/19 
46. Закључак, број: 02-400-24/21.........................6/19 
47. Закључак, број: 02-400-25/21.........................6/19 
48. Закључак, број: 02-400-34/21.........................6/19 
49. Закључак, број: 02-400-49/21.........................6/20 
50. Закључак о одобравању новчаних      

средстава, број: 02-400-57/21........................7/16 
51. Закључак о одобравању новчаних       

средстава, број: 02-400-61/21........................7/16 
52. Закључак, број:02-400-55/21..........................7/16 
53. Закључак, број:02-400-56/21..........................7/16 
54. Закључак о додјели новчаних средстава 

Taekwondo клубу „Зворник“............................9/13 
55. Закључак о додјели новчаних средстава 

Кошаркашком  клубу „Дрина-Принцип“ ........9/14 
56. Закључак о додјели новчаних средстава    

Клубу борилачких спортова  „056“.................9/14 
57. Закључак о додјели новчаних средстава      

Ауто мото клубу „Еxтрем 4x4“ Зворник  .......9/14 
58. Закључак о додјели новчаних средстава 

Кошаркашком  клубу „Дрина-Принцип“ ........9/14 
59. Закључак о исплати новчаних награда 

стрелцима противградних станица...............9/14 
60. Закључак о исплати новчаних награда 

добровољним даваоцима крви .....................9/15 
61. Закључак о исплати награда ученицима 

средњих школа...............................................9/15 

62. Закључак, број: 02-400-69/21.........................9/16 
63. Закључак, број: 02-052-1-1235/19..................9/17 
64. Закључак, број: 02-400-172/20.......................9/17 
65. Закључак, број: 02-400-14/21 ........................9/17 
66. Закључак, број: 02-66-35/21 ..........................9/18 
67. Закључак, број: 02-400-37/21 ........................9/18 
68. Закључак, број: 02-400-43/21 ........................9/18 
69. Закључак, број: 02-400-44/21 ........................9/18 
70. Закључак, број: 02-400-51/21 ........................9/18 
71. Закључак, број: 02-400-52/21 ........................9/19 
72. Закључак, број: 02-400-54/21 ........................9/19 
73. Закључак, број: 02-400-71/21 ........................9/19 
74. Закључак, број: 02-40-40-/20 .........................9/19 
75. Закључак, број: 02-40-41/20 ..........................9/20 
76. Закључак, број: 02-40-42/20 ..........................9/20 
77. Закључак, број: 02-40-45/20 ..........................9/21 
78. Закључак, број: 02-40-46/20 ..........................9/21 
79. Закључак, број: 02-40-49/20 ..........................9/21 
80. Закључак, број: 02-40-51/20 ..........................9/22 
81. Закључак, број: 02-40-54/20 ..........................9/22 
82. Закључак, број: 02-40-55/20 ..........................9/23 
83. Закључак, број: 02-40-56/20 ..........................9/23 
84. Закључак о одобравању новчаних       

средстава, број: 02-400-57/21......................10/27 
85. Закључак о исплати награда ученицима 

основних и средњих школа..........................10/27 
86. Закључак о исплати новчаних награда 

ученицима музичке школе...........................10/29 
87. Закључак о додјели новчане награде             

ОШ ''Јован Цвијић'' Дрињача.......................11/23 
88. Закључак о додјели новчане награде                

ЈУ  ''Технички школски центар ''               
Зворник-Каракај............................................11/24 

89. Закључак о додјели новчаних средстава 
Гимнастичком клубу  ''Полет“.......................11/24 

90. Закључак о додјели новчаних средстава        
Јиу Јитса и самбо клубу ''Јуниор'' Зворник.11/24 

91. Закључак о додјели новчаних средстава    
Клубу борилачких спортова  ''056''..............11/24 

92. Закључак о додјели новчаних              
средстава Омладинском фудбалском         
клубу ''Табанци''............................................11/25 

93. Закључак о додјели новчаних средстава 
Билијар клубу  ''Диамонд''............................11/25 

94. Закључак, број: 02-400-80/2021...................11/25 
95. Закључак, број: 02-400-87/2021...................11/25 
96. Закључак, број: 02-400-88/2021...................11/25 
97. Закључак, број: 02-400-94/2021...................11/26 
98. Закључак, број:02-66-44/2021......................11/26 
99. Закључак, број:02-430-802/2021..................11/26 

100. Закључак, број:02-40-10/2021......................11/26 
101. Закључак, број:02-40-11/2021......................11/27 
102. Закључак, број:02-40-12/2021......................11/27 
103. Закључак о исплати накнаде      

предсједницима и члановима пописних 
комисија.........................................................12/12 

104. Закључак о исплати новчаних средстава за 
набавку уџбеника дјеци са инвалидитетом, 
дјеци корисника материјалне помоћи и       
дјеци из хранитељских породица................12/12 

105. Закључак * додатни списак о исплати   
новчаних средстава за набавку уџбеника   
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дјеци са инвалидитетом, дјеци корисника 
материјалне помоћи и дјеци из      
хранитељских породица...............................12/15 

106. Закључак о додјели новчаних средстава 
Одбојкашком клубу „Дрина“.........................12/15 

107. Закључак о додјели новчаних средстава 
Регионалном кинолошком удружењу        
„Канис“, Зворник............................................12/16 

108. Закључак о додјели новчаних средстава 
Боксерском клубу „Обилић“.........................12/16 

109. Закључак о додјели новчаних средстава 
Кошаркашком  клубу „Дрина-Принцип“......12/16 

110. Закључак, број: 02-66-30/21.........................12/16 
111. Закључак, број: 02-66-49/21.........................12/17 
112. Закључак, број: 02-400-70/21.......................12/17 
113. Закључак, број: 02-400-93/21.......................12/17 
114. Закључак, број: 02-400-100/21.....................12/17 
115. Закључак, број: 02-400-102/21.....................12/18 
116. Закључак, број: 02-400-103/21.....................12/18 
117. Закључак, број: 02-400-105/21.....................12/18 
118. Закључак, број: 02-400-106/21.....................12/18 
119. Закључак, број: 02-400-109/21.....................12/19 
120. Закључак, број: 02-400-117/21.....................12/19 
121. Закључак, број: 02-430-966/21.....................12/19 
122. Закључак, број: 02-430-967/21.....................12/19 
123. Закључак о одобравању новчаних      

средстава, број: 02-400-144/21......................13/9 
124. Закључак о додјели новчаних средстава        

Јиу Јитса и самбо клубу ''Јуниор'' Зворник.13/10 
125. Закључак о додјели новчаних средстава    

Yоунг Боyс 2018, Зворник............................13/10 
126. Закључак о додјели новчаних средстава 

Теквондо клубу „Српски Соко“.....................13/10 
127. Закључак о додјели новчаних средстава 

Шаховском  клубу  ''Дрина''..........................13/10 
128. Закључак о додјели новчаних средстава 

Фудбалском  клубу  ''Брањево''....................13/11 
129. Закључак о додјели новчаних средстава 

Фудбалском  клубу  ''Будућност', Пилица...13/11 
130. Закључак о додјели новчаних средстава 

Омладинском Фудбалском  клубу                        
''Yоунг Боyс 2018'', Зворник..........................13/11 

131. Закључак о додјели новчаних средстава 
Кошаркашком  клубу  ''Дрина-Принцип“......13/11 

132. Закључак о додјели новчаних средстава      
Кајак кану рафтинг  клубу  ''Дрина“.............13/12 

133. Закључак о додјели новчаних средстава 
Одбојкашком  клубу  ''Либертас“..................13/12 

134. Закључак о додјели новчаних средстава 
Тениском  клубу  ''АС“, Зворник...................13/12 

135. Закључак, број: 02-400-121/2021.................13/12 
136. Закључак, број: 02-400-128/2021.................13/12 
137. Закључак, број: 02-400-136/2021.................13/13 
138. Закључак, број: 02-400-141/2021.................13/13 
139. Закључак, број:02-430-1095/2021................13/13 
140. Закључак о исплати стипендија         

студентима прве године Технолошког 
факултета у Зворнику...................................14/24 

141. Закључак о исплати прве рате ђачких 
стипендија за школску 2021/22....................14/24 

142. Закључак о исплати друге рате ђачких 
стипендија за школску 2021/22. годину.......16/84 

143. Закључак о одобравању новчаних      
средстава, број:02-400-171/21.....................16/84 

144. Закључак, број: 02-022-163/21.....................16/85 
145. Закључак, број: 02-430-1443/21...................16/85 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 

1. Закључак, број: 03-40-35/2020.......................2/32 
2. Закључак о сагласности за повлачење 

средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-3/21...............................................6/20 

3. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                     
број: 03-40-5/21...............................................6/20 

4. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-7/21...............................................9/24 

5. Закључак, број: 03-40-44/20 ..........................9/24 
6. Закључак, број: 03-40-47/20 ..........................9/24 
7. Закључак, број: 03-40-52/20 ..........................9/25 
8. Закључак, број: 03-40-59/20 ..........................9/25 
9. Закључак о сагласности за повлачење 

средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-6/21.............................................10/29 

10. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-8/21.............................................10/30 
 

 
1. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        

за заступање ЗЕВ зграде „Ада-1”…………......1/8 
2. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        

за заступање ЗЕВ зграде „В-13“......................1/8 
3. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        

за заступање ЗЕВ зграде „С-22/2“.................2/32 
4. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        

за заступање ЗЕВ зграде „Б-2“......................5/29 
5. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        

за заступање ЗЕВ зграде „З-13“....................7/17 
6. Оглас о упису промјене лица овлашћених        

за заступање ЗЕВ зграде „В-16“....................7/17 
7. Оглас о упису промјене лица овлашћених       

за заступање ЗЕВ зграде „С-8“......................9/25 
8. Оглас о упису оснивања ЗЕВ зграде           

„Ружа вјетрова“.............................................13/13 
9. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        

за представљање и заступање ЗЕВ       
пословне зграде  у улици Патријаха Павла,   
број 1..............................................................13/14 

10. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        
за заступање ЗЕВ зграде „Три чесме“........13/14 

11. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        
за представљање и заступање ЗЕВ       
„Средњошколска“..........................................14/25 

12. Оглас о упису промјене лица овлашћеног        
за представљање и заступање ЗЕВ          
„Фетија 1“.......................................................14/25 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И 
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА 
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13. Оглас о упису промјене лица овлашћених        
         за заступање  ЗЕВ зграде „Б-15“.................16/85

 

 
 

 
 

 

1. Рјешење о именовању Комисије у одјељењу   
за додјелу једнократних новчаних помоћи...6/20 
 

 
1. Одлука, број: 08-022-8/21...............................2/32 

 

 
1. Рјешење, број: 07-052-1/21..............................1/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
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Обрађивач: Стручна служба Скупштине града Зворник 
Светог Саве 124, 75400 Зворник  
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