
                                                 Службени гласник града Зворник                          Регистар за 2022. 
 
 

 
 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

 

 

 

Р Е Г И С Т А Р 
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У 

“СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ЗВОРНИК” 
У 2022. ГОДИНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЗВОРНИК 
 2022 

 



                                                 Службени гласник града Зворник                          Регистар за 2022. 
 

 
1 

 

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР 
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У 

“СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ЗВОРНИК” 
У 2022. ГОДИНИ 

СКУПШТИНА ГРАДА 
 

ОДЛУКЕ 
 
 

 
1. Одлука о комуналним таксама........................2/1 
2. Одлука о кориштењу намјенских средстава 

остварених по основу промјене намјене 
пољпривредног земљишта у  
непољопривредно у 2022 години....................2/3 

3. Одлука о утврђивању критеријума 
категоризације спортова, спортских грана, 
услова за финансирање спорта и      
расподјели средстава спортским 
организацијама града Зворник за 2022 
годину................................................................2/4 

4. Одлука о утврђивању просјечне, коначне 
грађевинске цијене корисне површине 
стамбеног и пословног простора у 2021 
години................................................................2/7 

5. Одлука о суфинансирању доградње, 
надоградње и реконструкције постојећег 
правосудног објекта у Зворнику......................2/8 

6. Одлука о усвајању Плана коришћења 
средстава привредних друштава и других 
правних лица која имају сједиште на      
подручју града Зворник за реализацију 
посебних мјера заштите од пожара                   
за 2022 годину...................................................2/8 

7. Одлука о измјенама Одлуке о гробљима и 
погребној дјелатности на подручју града 
Зворник..............................................................2/9 

8. Одлука о утврђивању накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта за 2022 
годину................................................................3/1 

9. Одлука о куповини земљишта означеног        
као кп.бр. 5525/6 КО Локањ..............................3/3 

10. Одлука о кориштењу намјенских средстава 
посебних намјена од водних накнада у 2022 
години................................................................3/3 

11. Одлука о основаности утврђивања општег 
интереса ради реализације пројекта     
„Пројекат заштите од поплава ријеке Дрине    
на подручју МЗ Каракај, Зворник“....................3/4 

12. Одлука о основаности утврђивања општег 
интереса ради реализације пројекта     
„Рехабилитације ријеке Хоче кроз насеље 
Теминал  на подручју МЗ Каракај, Зворник“...3/4 

13. Одлука о допуни Одлуке о замјени     
земљишта у насељу Улице ради изградње 
приступног пута и моста на ријеци Сапни......3/4 

14. Одлука о допуни Одлуке о комуналним 
таксама..............................................................3/5 

15. Одлука о допуни Одлуке о уређењу простора    
и градском грађевинском земљишту...............3/5 

16. Одлука о додјели признања Града Зворник      
за 2022 годину...................................................5/1 

17. Одлука о оснивању Форума за безбједност 
Града Зворник...................................................5/1 

18. Одлука о прихватању поклона      
непокретности ради изградње приступног     
пута у Челопеку.................................................5/3 

19. Одлука о прихватању поклона      
непокретности означених као                       
кп.бр. 1696/4 КО Челопек.................................5/3 

20. Одлука о покретању иницијативе за 
територијалну промјену подручја града 
Зворник..............................................................5/4 

21. Одлука о измјени Одлуке о оснивању и 
именовању чланова привредног савјета      
града Зворник....................................................5/4 

22. Одлука о измјени Одлуке о приступању  
измјени дијела регулационог плана ужег 
урбаног подручја града Зворник......................5/5 

23. Одлука о основаности иницијативе за 
покретање поступка додјеле концесије за 
експлоатацију техничког грађевинског      
камена – кречњака на лежишту „Планинци“...5/6 

24. Одлука о основаности иницијативе за 
покретање поступка додјеле концесије за 
експлоатацију кварцитних минералних 
сировина на подручју „Зелиња“.......................5/6 

25. Одлука о замјени земљишта кп.бр. 455/5         
за кп.бр. 455/4 КО Козлук.................................5/6 

26. Одлука о измјени Одлуке о прихватању 
кредитног задужења.........................................5/7 

27. Одлука о утврђивању критеријума и 
расписивању јавног конкурса за избор и 
именовање директора у јавним установама   
чији је оснивач Скупштина града Зворник......9/1 

28. Одлука о годишњем финансијском      
извјештају Града Зворник за 2021 годину.......9/2 

29. Одлука о продаји  непокретности кп.бр. 
2848/458 КО Челопек непосредном       
погодбом ради комплетирања           
грађевинске парцеле........................................9/2 

30. Одлука о продаји земљишта кп.бр. 480/3 КО 
Зворник-град непосредном погодбом            
ради комплетирања грађевинске парцеле.....9/3 

31. Одлука о замјени непокретности                  
кп.бр. 937/2 за кп.бр. 937/1 КО Зворник-град..9/3 

32. Одлука о спровођењу конкурса за куповину 
пословног простора у Зворнику.......................9/3 

33. Одлука о усвајању Локанлног плана 
управљања отпадом за Град Зворник за 
период 2022-2027 године.................................9/4 

 
 



                                                 Службени гласник града Зворник                          Регистар за 2022. 
 

 
2 

 

34. Одлука о висини накнаде за рад чланова 
управних одбора у јавним установама чији       
је оснивач Скупштина града Зворник..............9/4 

35. Одлука о именовању кандидата за комисију     
за јавне набавке................................................9/5 

36. Одлука о расписивању лицитације за      
продају непокретности означене као кп.бр. 
1889/2, 1892/1 и 1892/2 КО Козлук..................9/5 

37. Одлука о расписивању лицитације за      
продају непокретности означене као              
кп.бр. 7307/16 КО Зворник...............................9/6 

38. Одлука о додјели подстицаја за улагање           
у инвестициони пројекат и запошљавање 
радника и суфинансирању комуналних 
прикључака........................................................9/7 

39. Одлука о измјени Одлуке о прихватању 
кредитног задужења.........................................9/7 

40. Одлука о о измјени Одлуке о утврђивању 
висине основне плате и других права из    
радног односа функционера Града 
Зворник..............................................................9/8 

41. Одлука о продаји непокретности  кп. бр. 
7265/27 КО Зворник непосредном          
погодбом ради комплетирања          
грађевинске парцеле......................................11/1 

42. Одлука о куповини пословног простора за 
потребе ЈПВОУ Дјећији вртић „Наша Радост“ 
Зворник............................................................11/1 

43. Одлука о уступању пословног простора на 
привремено коришћење и управљање ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Зворник...............11/2 

44. Одлука о уступању водовода у МЗ Дивич на 
привремено коришћење и управљање АД 
„Водовод и Комуналије“ Зворник...................11/2 

45. Одлуку о усвајању Стратегије интегрисаног 
развоја града Зворник за период 2018-2027. 
година усклађенe са измјенама регулаторног 
оквира о стратешком планирању и    
управљању развојем у Републици Српској..11/3 

46. Одлуку о измјени Одлуке о накнадама које 
припадају одборницима  Скупштине града 
Зворник............................................................11/3 

47. Одлука о усвајању Нацрта ребаланса      
буџета Града Зворник за 2022. годину..........14/1 

48. Одлука о замјени непокретности к.п. број 
2828/468 К.О. Челопек за к.п. број 2806/2           
и к.п. број 2813/2 обе К.О. Челопек...............14/1 

49. Одлука о лицитацији возила возног парка 
Градске управе Града Зворник......................14/2 

50. Одлука о одређивању вјештака.....................14/3 
51. Oдлука о  куповини земљишта за игралиште     

у  МЗ Роћевић.................................................14/3 
52. Одлука о давању гаранције на кредитно 

задужење Српској Православној Црквеној 
општини Зворник- Центар из Зворника.........14/3 

53. Одлука о утврђивању критеријума и 
расписивању јавног конкурса за избор и 
именовање чланова управних одбора у    
јавним установама чији је оснивач      
Скупштина града Зворник..............................14/4 

 
 

54. Одлука о утврђивању критеријума и 
расписивању јавног конкурса за избор и 
именовање предсједника и чланова одбора    
за жалбе  Скупштине града Зворник.............14/5 

55. Одлука о формирању комисије за    
спровођење јавног конкурса за избор и 
именовање предсједника  и чланова        
Одбора за жалбе............................................14/6 

56. Одлука о давању сагласности на    
методологију за одређивање цијена 
комуналних услуга производње и испоруке 
воде и пречишћавања и одвођења        
отпадних вода.................................................14/6 

57. Одлука o давању  сагласности на одлуку о 
цијенама и начину наплате комуналних     
услуга на подручју града Зворника.............14/17 

58. Oдлука о измјенама  и допунама одлуке о 
јавном водоводу и јавној канализацији.......14/19 

59. Одлука о измјени одлуке о накнади       
стварних трошкова из области           
просторног уређења и грађења...................14/20 

60. Одлука о субвенционисању трошкова 
коришћених комуналних водних услуга 
угрожених категорија у Граду Зворник........14/20 

61. Одлука о усвајању ребаланса  буџета        
Града Зворник за 2022. Годину.....................15/1 

62. Одлука о измјени Oдлуке о извршењу      
буџета града Звориик за 2022 годину.........15/47 

63. Одлука о усвајању нацрта буџета града 
Зворник за 2023 годину................................15/47 

64. Oдлука о  прихватању поклона     
непокретности означених као                           
к.п. број 4461/6, к.п. број 4461/7 и                     
к.п. број 4461/8 све к.о. Скочић....................15/47 

65. Oдлука о куповини земљишта                          
к.п. број 7009/1 и к.п. број 7010/1 обје              
к.о. Зворник за проширење гробља у 
Каракају.........................................................15/47 

66. Oдлука о  куповини земљишта к.п. број     
7008/3, к.п. број 7010/2 и к.п. број 7011/5        
све к.о. Зворник за проширење гробља у 
Каракају.........................................................15/48 

67. Oдлука о  куповини земљишта ради      
изградње пумпне станице у Локању...........15/48 

68. Одлука о објављивању јавног огласа за     
избор и именовање члана Градске изборне 
комисије града Зворник................................15/49 

69. Одлука о именовању чланова комисије за 
спровођење јавног огласа за избор и 
именовање члана Градске изборне        
комисије града Зворник................................15/50 

70. Одлука о утврђивању критеријума и 
расписивању јавног огласа за избор и 
именовање директора ЈУ „Центар за    
социјални рад“ Зворник................................15/50 

71. Oдлука о поврату новчаних средстава          
број: 01-022-163/22.......................................15/51 

72. Одлука о усвајању буџета                             
Града Зворник за 2023. годину......................16/1 

73. Одлука о извршењу буџета града Зворник       
за 2023 годину...............................................16/43 



                                                 Службени гласник града Зворник                          Регистар за 2022. 
 

 
3 

 

74. Одлука о висини вриједности непокретности    
по зонама на територији града Зворник на    
дан 31.12.2022. године.................................16/46 

75. Одлука о висини накнаде коју остварују 
предсједници Савјета мјесних заједница           
на подручју града Зворник...........................16/49 

76. Одлука о утврђивању пореске стопе за 
опорезивање непокретности на подручју    
града Зворник за 2023 годину......................16/49 

77. Одлука о заштити изворишта Сопотник.....16/49 
78. Oдлука о  куповини земљишта означеног        

као кп.бр. 579/2 КО Локањ............................16/54 
79. Одлука о висини накнаде за рад чланова 

Градске изборне комисије Зворник.............16/54 
80. Одлука о усвајању Плана капиталних 

инвестиција...................................................16/55 
81. Одлука о условима и критеријумима за 

финансирање носилаца развоја спорта      
града Зворник................................................16/55 

82. Oдлука о  прихватању поклона     
непокретности означених као                           
к.п. број 873/3 КО Козлук..............................16/63 

83. Одлука о измјени Одлуке о утврђивању 
критеријума категоризације спортова, 
спортских грана, услова за финансирање 
спорта и расподјели средстава спортским 
организацијама града Зворник за 2022     
годину............................................................16/63 

84. Одлука о измјени Одлуке о давању      
гаранције на кредитно задужење             
Српској православној црквеној општини 
Зворник-Центар из Зворника.......................16/65 

 
1. Програм заједничке комуналне потрошње       

за 2022 годину...................................................2/9 
2. Програм кориштења буџетских средстава        

за подстицај пољопривредне производње        
на подручју града Зворник за 2022 годину.....3/6 

3. Програм рада Скупштине града Зворник           
за 2023 годину...............................................16/66 

 
1. План утрошка средстава од концесионих 

накнада за 2022 годину..................................2/18 
2. План о начину потрошње намјенских   

средстава остварених по основу накнаде        
за експлоатацију шума  за 2022 годину..........3/5 
 

 

РЈЕШЕЊА 
 

 

1. Рјешење о разрјешењу в.д. чланова     
Управног одбора ЈПВОУ Дјечији вртић       
„Наша радост“, Зворник.................................5/10 

2. Рјешење о разрјешењу в.д. чланова     
Управног одбора                                                 
ЈУ „Центар за социјални рад“, Зворник.........5/10 

3. Рјешење о разрјешењу в.д. чланова     
Управног одбора   ЈУ „Туристичка    
организација града Зворник“, Зворник..........5/11 

4. Рјешење о разрјешењу в.д. чланова     
Управног одбора                                                 
ЈУ „Дом омладине“, Зворник..........................5/11 

5. Рјешење о разрјешењу в.д. чланова     
Управног одбора  ЈУ „Рекреативно           
спортски центар“, Зворник.............................5/11 

6. Рјешење о именовању чланова             
Управног одбора ЈПВОУ Дјечији вртић       
„Наша радост“, Зворник.................................5/11 

7. Рјешење о именовању чланова             
Управног одбора                                                 
ЈУ „Центар за социјални рад“, Зворник.........5/12 

8. Рјешење о именовању чланова             
Управног одбора   ЈУ „Туристичка    
организација града Зворник“, Зворник..........5/12 

9. Рјешење о именовању  чланова            
Управног одбора                                                 
ЈУ „Дом омладине“, Зворник..........................5/12 

10. Рјешење о именовању  чланова             
Управног одбора  ЈУ „Рекреативно         
спортски центар“, Зворник.............................5/13 

11. Рјешење, број: 01-111-29/2022......................11/4 
12. Рјешење, број: 01-111-30/2022......................11/5 
13. Рјешење, број: 01-111-31/2022......................11/5 
14. Рјешење, број: 01-111-32/2022......................11/5 
15. Рјешење о разрјешењу потпредсједника 

Скупштине  града  Зворник..........................14/27 
16. Рјешење о избору  потпредсједника    

Скупштине  града  Зворник..........................14/27 
17. Рјешење о разрјешењу  чланoва Управног 

одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник...........14/27 
18. Рјешење о разрјешењу  чланoва Управног 

одбора ЈУ „Дом за старија лица“ 
Кисељак.........................................................14/27 

19. Рјешење о разрјешењу   члана Управног 
одбора ЈПВОУ  Дјечији вртић “Наша радост“ 
Зворник..........................................................14/28 

20. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за 
жалбе Градске управе Зворник...................14/28 

21. Рјешење о разрјешењу   директора ЈУ    
„Центар за социјални рад“  Зворник............14/28 

22. Рјешење о именовању в.д.  чланoва      
Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ 
Зворник..........................................................14/28 

23. Рјешење о именовању  в.д. чланoва     
Управног одбора ЈУ „Дом за старија лица“ 
Кисељак.........................................................14/28 

24. Рјешење о именовању  члана Управног    
одбора ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Зворник..........................................................14/29 

25. Рјешење о именовању в.д.чланова Одбора     
за жалбе Градске управе Зворник...............14/29 

26. Рјешење о именовању   в.д. директора ЈУ 
„Центар за социјални рад“  Зворник............14/29 

27. Рјешење о разрјешењу вд директора ЈУ 
„Центар за социјални рад“, Зворник............16/70 

28. Рјешење о именовању вд директора ЈУ  
„Центар за социјални рад“, Зворник............16/71 
 

ПРОГРАМИ 

ПЛАНОВИ 



                                                 Службени гласник града Зворник                          Регистар за 2022. 
 

 
4 

 

 

 

1. Закључак о усвајању Плана капиталних 
инвестиција 2022-2024 година.......................2/18 

2. Закључак о усвајању Информације о стању 
криминалитета, ЈРМ-а и безбједности 
саобраћаја на подручју града Зворник за 
период 01.01.-31.12.2022 године...................2/18 

3. Закључак о усвајању Плана имплементације 
(2022-2024) Стратегије интегрисаног развоја 
Града Зворника за период 2018-2027 
година..............................................................3/12 

4. Закључак о усвајању Извјештаја о стању у 
пољопривреди на подручју града Зворник         
у 2021 години..................................................3/12 

5. Закључак о усвајању Информације о стању      
у спорту  на подручју града Зворник за 2021 
годину..............................................................3/12 

6. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
Комисије за повратак, разој и интеграцију        
за 2021 годину.................................................3/13 

7. Закључак о усвајању Извјештаја о стању 
судских и других предмета у којима се као   
једна од страна појављује Град Зворник за 
период 01.01.-31.12.2021. године....................5/7 

8. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
Градоначелника и Градске управе Града 
Зворник за период 01.01.-31.12.2021. 
године................................................................5/7 

9. Закључак о усвајању Програма рада 
Градоначелника и Градске управе Града 
Зворник за период 01.01.-31.12.2022. 
године................................................................5/8 

10. Закључак о усвајању Информације о стању 
локалних и некатегорисаних путева на   
подручју града Зворник са приједлогом       
мјера за 2022 годину........................................5/8 

11. Закључак о усвајању Информације о стању 
малољетничке деликвенције на подручју    
града Зворник за 2021 годину..........................5/8 

12. Закључак о усвајању Извјештаја о      
пословању са финансијским извјештајем         
ад „Водовод и Комуналије“ Зворник                   
за 2021 годину...................................................5/8 

13. Закључак о усвајању Извјештаја о раду са 
финансијским извјештајем  ад „Зворник стан“ 
Зворник  за период 01.01.-31.12.2021 
године................................................................5/8 

14. Закључак о усвајању Извјештаја о      
пословању са финансијским извјештајем         
ЈЗУ „Дом здравља Зворник“ Зворник                
за 2021 годину...................................................5/9 

15. Закључак о усвајању Извјештаја о      
пословању са финансијским извјештајем         
ЈПВОУ Дјечији вртић  „Наша радост“ Зворник 
за септембар 2021.-март 2022 године............5/9 

16. Закључак о усвајању Извјештаја о                 
раду са финансијским извјештајем                   
ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник              
за 2021 годину...................................................5/9 

17. Закључак о усвајању Извјештаја о                 
раду са финансијским извјештајем                   
ЈУ „Дом омладине“ Зворник                               
за 2021 годину...................................................5/9 

18. Закључак о усвајању Извјештаја о                 
раду са финансијским извјештајем                   
ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник              
за 2021 годину...................................................5/9 

19. Закључак о усвајању Извјештаја о                 
раду са финансијским извјештајем                   
ЈУ „Рекреативно спортски центар“ Зворник              
за 2021 годину...................................................5/9 

20. Закључак о усвајању Извјештаја о                 
раду са финансијским извјештајем                   
ЈУ „Туристичка организација града Зворник“              
за 2021 годину.................................................5/10 

21. Закључак о усвајању Извјештаја о                 
раду са финансијским извјештајем                   
ЈУ „Народна библиотека и музејска збирка“ 
Зворник  за 2021 годину.................................5/10 

22. Закључак о усвајању Извјештаја о                 
раду са финансијским извјештајем                   
ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак                     
за 2021 годину.................................................5/10 

23. Закључак о усвајању Извјештаја о       
извршењу буџета Града Зворник за         
период 01.01.-31.12.2021 године.....................9/8 

24. Закључак о усвајању Извјештаја о       
извршењу буџета Града Зворник за         
период 01.01.-31.3.2022 године.......................9/8 

25. Закључак о усвајању Извјештаја о      
остварењу Плана имплементације     
Стратегије интегрисаног развоја града     
Зворник за за 2021. годину............................11/3 

26. Закључак о усвајању Извјештаја о   
реализацији Плана капиталних         
инвестиција 2021-2023. година......................11/4 

27. Закључак о усвајању Информације стању 
криминалитета, јавног реда и мира и 
безбједности саобраћаја на подручју града 
Зворник за период 01.01. до 30.06.2022. 
године..............................................................11/4 

28. Закључак о усвајању Извјештаја о       
извршењу буџета за период                           
01.01.-30.06.2022. године……………………..11/4 

29. Закључак, број: 01-022-130/22.....................14/22 
30. Закључак о усвајању Програма рада       

зимског одржавања градских улица,     
тротоара, паркова, приградских насеља            
и локалних путева на територији града 
Зворника за 2023. годину.............................14/22 

31. Закључак о усвајању Информације о 
водоснабдјевању на подручју града Зворник, 
као и пружању других комуналних услуга...14/25 

32. Закључак о усвајању Информације о 
стипендрирању студената из буџета града 
Зворник у школској 2021/2022 години.........14/26 

33. Закључак о усвајању Извјештаја о успјеху 
ученика основних и средњих школа у     
2021/2022 години и упису ученика у       
школској 2022/2023 години у граду 
Зворник..........................................................14/26 

ЗАКЉУЧЦИ 



                                                 Службени гласник града Зворник                          Регистар за 2022. 
 

 
5 

 

34. Закључак о усвајању Информације о    
усвојеном Програму рада Средњих школа        
за 2022/2023 школску годину на подручју    
града Зворник................................................14/26 

35. Закључак о усвајању Информације о стању      
у привреди и запошљавању Града Зворник     
на дан 30.09.2022 године.............................14/26 

36. Закључак о усвајању Информације о стању 
улица, тротоара и саобраћајне сигнализације    
у граду са приједлогом мјера.......................14/26 

37. Закључак о усвајању  програма рада и 
финансијског плана ЈЗУ „Дом здравља“ 
Зворник за 2023. годину...............................15/52 

38. Закључак о усвајању  програма рада и 
финансијског плана ЈУ „Центар за социјални 
рад“ Зворник  за 2023. годину......................15/52 

39. Закључак о усвајању  плана рада и 
финансијског плана ЈУ „Дом омладине“  
Зворник  за 2023. годину..............................15/52 

40. Закључак о усвајању  програма рада и 
финансијског плана ЈУ „Рекреативно     
спортски центар“ Зворник                                   
за 2023. годину………………………………...15/52 

41. Закључак о усвајању  програма рада и 
финансијског плана ЈПВОУ  Дјечији вртић  
„Наша радост“ Зворник  за 2023. годину.....15/52 

42. Закључак о усвајању  програма рада и 
финансијског плана ЈУ „Туристичка 
организација града Зворник“ Зворник               
за 2023. годину..............................................15/53 

43. Закључак о усвајању  програма рада и 
финансијског плана ЈУ „Народна        
библиотека и музејска збирка“ Зворник            
за 2023. годину..............................................15/53 

44. Закључак о усвајању  програма рада и 
финансијског плана ЈУ „Дом за старија лица“  
Кисељак  за 2023. годину.............................15/53 

45. Закључак о усвајању Информације о стању       
и заштити животне средине на подручју      
града Зворник................................................15/53 

46. Закључак о усвајању  Извјештаја о изградњи    
у градау Зворнику у 2022 години.................16/70 

47. Закључак о усвајању  Информације о стању 
пописа и уписа имовине града Зворник, 
земљишта, јавних добара, објекти и      
средства у припреми, станови и остали 
простори........................................................16/70 

 
 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЛУКЕ 

  
1. Одлука о одобравању средстава за 

суфинансирање заједничког пројекта      
подршка набавке лијекова за породице 
погинулих бораца и ратне војне инвалиде.....1/1 

2. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,            
број: 02-400-186/21...........................................1/1 

3. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,            
број: 02-400-10/22.............................................1/2 

4. Одлука о висини благајничког 
максимума.........................................................1/2 

5. Одлука о додјели новчане помоћи..................1/3 
6. Одлука о одобрењу коришћења права на 

плаћено одсуство.............................................1/3 
7. Одлука о давању сагласности на          

Правилник о измјенама и допунама    
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у ЈЗУ''Дом 
здравља Зворник''.............................................1/4 

8. Одлука о проглашењу и награђивању    
најбољих спортиста и спортских радника    
Града Зворник...................................................1/4 

9. Одлука о избору најповољнијег понуђача            
број: 02-360-44/2021.........................................1/5 

10. Одлука о избору најповољнијег понуђача            
број: 02-360-45/2021.........................................1/5 

11. Одлука о избору најповољнијег понуђача            
број: 02-360-47/2021.........................................1/6 

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача            
број: 02-360-48/2021...........................................1/6 

13. Одлука о усвајању годишњег плана  ревизије      
Одсјека за интерну ревизију у Граду Зворник      
за 2022. годину...................................................1/6 

14. Одлука о усвајању Стратешког плана        
Одсјека за интерну ревизију у Граду Зворник      
за период 2022-2024. године.............................1/6 

15. Одлука о одобравању имплементације и 
употребе процеса из листе/књиге процеса          
у Градској управи Зворник...............................2/18 

16. Одлука о Плану јавних набавки Градске    
управе Града Зворник за 2022 годину............2/19 

17. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,              
број: 02-400-32/2022.........................................2/20 

18. Одлука о избору најповољнијег понуђача,              
број: 02-360-8/2022...........................................3/13 

19. Одлука о додјели помоћи у храни                        
за 2022 годину....................................................4/1 

20. Одлука о давању сагласности на          
Правилник о измјенама и допунама    
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у ЈЗУ ''Дом 
здравља Зворник''..............................................4/2 

21. Одлука о додјели студентских стипендија          
за школску 2021/22 годину................................4/2 

22. Одлука о додјели студентских стипендија          
за школску 2021/22 годину, са листе     
„Студенти слабог материјалног стања“............4/2 

23. Одлука о додјели студентских стипендија         
за школску 2021/22 годину, дјеци породица 
погинулих бораца и ратних војних инвалида     
од I-IV категорије................................................4/3 

24. Одлука о додјели студентских стипендија         
за школску 2021/22 годину................................4/3 

25. Одлука о избору најповољнијег понуђача            
број: 02-360-9/2022.............................................4/3 

26. Одлука о оснивању Градске управе града 
Зворник.............................................................5/13 



                                                 Службени гласник града Зворник                          Регистар за 2022. 
 

 
6 

 

27. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,            
број: 02-400-29/2022.........................................5/15 

28. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,            
број: 02-400-56/2022.........................................5/15 

29. Одлука о избору најповољнијег понуђача,     
број: 02-360-10/2022.........................................5/16 

30. Одлука о избору најповољнијег понуђача,     
број: 02-360-11/2022.........................................5/16 

31. Одлука о избору најповољнијег понуђача,     
број: 02-360-12/2022.........................................5/17 

32. Одлука о избору најповољнијег понуђача,     
број: 02-360-13/2022.........................................5/17 

33. Одлука о избору најповољнијег понуђача,     
број: 02-360-15/2022.........................................5/17 

34. Одлука о избору најповољнијег понуђача,     
број: 02-360-16/2022.........................................5/18 

35. Одлука о избору најповољнијег понуђача,     
број: 02-360-17/2022.........................................5/18 

36. Одлука о избору другопласираног понуђача,     
број: 02-360-11-1/2022.....................................5/19 

37. Одлука о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта,            
подршка набавке лијекова за породице 
погинулих бораца и ратне војне инвалиде,    
број: 02-022-83/2022...........................................7/1 

38. Одлука о давању сагласности на измјене и 
допуне Правилника о унутрашњој 
систематизацији и организацији радних      
мјеста у ЈУ „Дом за старија лица“, Кисељак....7/1 

39. Одлука о најнижој цијени рада запослених у 
Градској управи Града Зворник........................7/2 

40. Одлука о организовању културно – забавне 
манифестације „Зворничко љето“....................7/2 

41. Одлука о именовању радне групе за израду 
Протокола о поступању у случајевима      
насиља у породици на подручју града 
Зворника.............................................................7/2 

42. Одлука о усклађивању резултата пописа 
имовине и обавеза са књиговодственим   
стањем за 2021 годину......................................7/3 

43. Одлука о избору најповољнијег понуђача,     
број: 02-360-18/2022...........................................7/4 

44. Одлука о избору најповољнијег понуђача,     
број: 02-360-20/2022...........................................7/5 

45. Одлука о избору најповољнијег понуђача,     
број: 02-360-21/2022...........................................7/5 

46. Одлука о избору најповољнијег понуђача,     
број: 02-360-23/2022...........................................7/5 

47. Одлука о именовању контакт особе у       
пројекту „Јачање улоге мјесних заједница              
у БиХ“..................................................................7/6 

48. Одлука о додјели новчане помоћи за набавку 
уџбеника и наставних средстава дјеци са 
инвалидитетом, дјеци корисника материјалне 
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пословног окружења (БФЦ CEE) за                
Град Зворник..................................................10/6 
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96. Одлуку о одобравању средстава за 
суфинансирање заједничког пројекта 
број: 02-400-226/22.........................................13/10 
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набавке...........................................................13/14 
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број: 02-360-36/22.........................................15/53 
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број: 02-360-40/22.........................................15/54 
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јединица за становање и стварну стамбену 
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збрињавање.....................................................17/4 
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5. Правилник о измјени Правилника о     

расподјели средстава за подршку 
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3. Рјешење, број: 02-360-45-1-15/20...................1/13 
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21. Рјешење о суфинансирању програма и 

пројеката удружења грађана и фондација,     
број: 02-400-71-1/2022.....................................5/23 

22. Рјешење о суфинансирању програма и 
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пројеката удружења грађана и фондација,     
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48. Рјешење о именовању Комисије за јавне 
набавке, број: 02-360-23/2022.........................7/14 

49. Рјешење, број: 02-360-8-1/2022......................7/14 
50. Рјешење, број: 02-360-11-1/2022....................7/14 
51. Рјешење, број: 02-360-16/2022........................7/15 
52. Рјешење, број: 02-360-17-1/2022....................7/15 
53. Рјешење, број: 02-360-19-1/2022....................7/15 
54. Рјешење, број: 02-360-24/2022........................7/15 
55. Рјешење о именовању радне групе за       

израду плана заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће       
града Зворник.....................................................8/3 

56. Рјешење о именовању Комисије за јавне 
набавке, број: 02-360-21/2022...........................8/4 

57. Рјешење, број: 02-360-18-1/2022......................8/4 
58. Рјешење о именовању комисије,                      

број: 02-111-23/2022...........................................8/5 
59. Рјешење, број: 02-360-20-1/2022......................9/9 
60. Рјешење, број: 02-360-23-1/2022......................9/9 
61. Рјешење о суфинансирању програма и 

пројеката удружења грађана и фондација,     
број: 02-400-71-8/2022.......................................9/9 

62. Рјешење о суфинансирању програма и 
пројеката удружења грађана и фондација,     
број: 02-400-71-9/2022.....................................9/10 

63. Рјешење о именовању Комисије за јавне 
набавке, број: 02-360-25/2022.........................9/10 

64. Рјешење о именовању Комисије за додјелу 
средстава за самозапошљавање по јавном 
позиву...............................................................9/10 

65. Рјешење, број: 02-360-21-2-2/2022.................9/11 
66. Рјешење о именовању организационог         

одбора културно-забавне манифестације 
''Зворничко љето''..............................................10/8 

67. Рјешење о именовању Радне групе за 
имплементацију Плана управљања            
отпадом за период од 2022-2027. године.......10/8 

68. Рјешење о именовању комисије за      
спровођење конкурса........................................10/8 

69. Рјешење о именовању Комисије за јавну    
набавку број:02-360-26/22................................10/9 

70. Рјешење о именовању Комисије за јавну    
набавку број:02-360-27/22................................10/9 

71. Рјешење о именовању Комисије за јавну    
набавку број:02-360-28/22..............................10/10 

72. Рјешење број:02-360-18-1-1/22......................10/10 
73. Рјешење број:02-360-21-1/22..........................10/10 
74. Рјешење број:02-360-22-1/22..........................10/11 
75. Рјешење број:02-360-26-1/22..........................10/11 
76. Рјешење број:02-360-27-1/22..........................10/11 
77. Рјешење број:02-360-28-1/22..........................10/11 
78. Рјешење број:02-360-30/22.............................10/12 
79. Рјешење, број: 02-360-31/22............................11/8 
80. Рјешење, број: 02-360-18-1-2/22.....................11/8 
81. Рјешење, број: 02-360-18-1-3/22.....................11/8 
82. Рјешење, број: 02-360-32-1/22........................11/9 
83. Рјешење, број: 06-111-28/2022........................11/9 
84. Рјешење о именовању конкурсне комисије 

за спровођење поступка за пријем  
приправника у  
Градску управу Града Зворника....................12/5 

85. Рјешење о именовању комисије за 
примопредају дужности..................................12/5 

86. Рјешење о именовању повјереника..............12/6 
87. Рјешење о именовању комисије за јавну 

набавку.............................................................12/6 
88. Рјешење бр:02-360-18-1-4/2022......................12/7 
89. Рјешење бр:02-360-25-1/2022.........................12/7 
90. Рјешење бр:02-360-31-1-1/2022......................12/7 
91. Рјешење бр:02-360-18-2-1/2022......................12/7 
92. Рјешење о именовању Радне групе за       

израду приједлога Плана капиталних 
инвестиција 2023-2025..................................13/20 

93. Рјешење о   суфинансирању програма и 
пројеката омладинских програма 
и пројеката.....................................................13/21 

94. Рјешење о именовању Комисије за додјелу 
средстава за стручно оспособљавање и 
усавршавање лица високе 
стручне спреме по Јавном позиву...............13/21 

95. Рјешење о именовању комисије за 
примопредају печата Градске управе Града 
Зворник...........................................................13/21 

96. Рјешење о именовању Комисије за 
примопредају пословног простора...............13/22 

97. Рјешење о допуни Рјешења о именовању 
Пројектног тима за развој Пословне зоне 
"Јадар"............................................................13/22 

98. Рјешење број:02-111-38/22............................13/22 
99. Рјешење број:02-360-18-1-5/22.....................13/23 
100. Рјешење број:02-360-18-1-6/22.....................13/23 
101. Рјешење број: 02-360-18-1-7/22....................13/23 
102. Рјешење број:02-360-35/22............................13/24 
103. Рјешење о именовању комисије за јавну  

набавку број:02-360-36/22.............................15/56 
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104. Рјешење о именовању комисије за јавну  
набавку број:02-360-38/22.............................15/56 

105. Рјешење број: 02-360-18-1-8/22....................15/57 
106. Рјешење број: 02-360-36-1/22.......................15/57 
107. Рјешење број: 02-360-40/22..........................15/57 
108. Рјешење о именовању комисије за попис 

имовине и обавеза за 2022. годину у Градској 
управи...............................................................17/4 

109. Рјешење о именовању Радног тима за 
коорднацију активности у оквиру пројекта 
„Израда финансијских механизама за 
имплементацију мјере енергетских  
ефикасности резиденцијалног сектора на 
подручју града Зворник....................................17/5 

110. Рјешење о именовању комисије за      
спровођење поступка лицитације...................17/5 

111. Рјешењео именовању комисије за 
  категоризацију пута.........................................17/6 

112. Рјешење о измјени Рјешења о именовању 
комисије за попис имовине и обавеза за 2022. 
годину у Градској управи.................................17/6 

113. Рјешење о именовању комисије за јавну  
набавку, број: 02-360-37/22.............................17/6 

114. Рјешење, број: 02-360-18-1-9/22.....................17/7 
115. Рјешење, број: 02-360-37-1-1/22.....................17/7 
116. Рјешење, број: 02-360-38-1/22........................17/7 

 

ЗАКЉУЧЦИ                    

 
1. Закључак о исплати треће и четврте            

рате ђачких стипендија за школску           
2021/22 годину................................................1/15 

2. Закључак о додјели новчане помоћи,           
број: 02-400-6/21.............................................1/16 

3. Закључак о одобравању новчаних средстава,           
број: 02-400-5/21.............................................1/16 

4. Закључак о одобравању новчаних средстава,           
број: 02-400-19/21...........................................1/16 

5. Закључак о одобравању новчаних средстава,           
број: 02-400-23/21...........................................1/16 

6. Закључак о измјени Закључка о       
одобравању новчаних средстава,                 
број: 02-400-178/21.........................................1/17 

7. Закључак о додјели новчаних средстава 
Кошаркашком клубу ''Зворник баскет''..........1/17 

8. Закључак о додјели новчаних средстава  
Карате клубу ''Дрина''.....................................1/17 

9. Закључак о додјели новчаних средстава 
Боксерском клубу ''Обилић''...........................1/17 

10. Закључак о додјели новчаних средстава    
Клубу борилачких спортова ''056''.................1/18 

11. Закључак, број: 02-400-148/2021...................1/18 
12. Закључак, број: 02-400-173/2021...................1/18 
13. Закључак, број: 02-400-177/2021...................1/18 
14. Закључак, број: 02-400-179/2021...................1/19 
15. Закључак, број: 02-400-180/2021...................1/19 
16. Закључак, број: 02-400-187/2021...................1/19 
17. Закључак, број: 02-40-16/2021.......................1/19 
18. Закључак, број: 02-66-80/2021.......................1/20 
19. Закључак, број: 02-66-77/2021.......................1/20 
20. Закључак, број: 02-40-13/2021.......................1/20 

21. Закључак, број: 02-40-14/2021.......................1/20 
22. Закључак, број: 02-40-15/2021.......................1/21 
23. Закључак, број: 02-40-18/2021.......................1/21 
24. Закључак, број: 02-40-19/2021.......................1/21 
25. Закључак, број: 02-40-23/2021.......................1/21 
26. Закључак, број: 02-40-24/2021.......................1/22 
27. Закључак, број: 02-40-25/2021.......................1/22 
28. Закључак, број: 02-40-27/2021.......................1/22 
29. Закључак, број: 02-40-30/2021.......................1/23 
30. Закључак, број: 02-40-35/2021.......................1/23 
31. Закључак, број: 02-40-36/2021.......................1/23 
32. Закључак, број: 02-40-38/2021.......................1/24 
33. Закључак, број: 02-40-39/2021.......................1/24 
34. Закључак, број: 02-40-40/2021.......................1/24 
35. Закључак, број: 02-40-41/2021.......................1/25 
36. Закључак о додјели новчаних средстава,      

број: 02-400-28/2022.......................................2/28 
37. Закључак о додјели новчаних средстава,      

број: 02-400-35/2022.......................................2/28 
38. Закључак, број: 02-400-13/2022.....................2/30 
39. Закључак, број: 02-400-16/2022.....................2/31 
40. Закључак, број: 02-400-188/2021...................2/31 
41. Закључак о исплати пете рате ђачких 

стипендија за школску 2021/22 годину..........3/15 
42. Закључак о додјели новчаних средстава,      

број: 02-400-50/2022.......................................3/15 
43. Закључак о додјели новчаних средстава 

Омладинском фудбалском клубу                   
„Full Time“ Зворник   ......................................3/15 

44. Закључак о додјели новчаних средстава 
Кошаркашком  клубу „Дрина-Принцип“ ........3/16 

45. Закључак о додјели новчаних средстава 
Одбојкашком  клубу „Дрина“ .........................3/16 

46. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском  клубу „Дрина“ ...........................3/16 

47. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском  клубу „Табанци“ .......................3/16 

48. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском  клубу „Дрина“ ...........................3/17 

49. Закључак о додјели новчаних средстава   
Карате  клубу „Сенсеи“ .................................3/17 

50. Закључак о додјели новчаних средстава 
Рукометном  клубу „Дрина“ ...........................3/17 

51. Закључак о додјели новчаних средстава 
Омладинском фудбалском клубу             
„YOUNG BOYS 2018“ Зворник   ....................3/17 

52. Закључак о додјели новчаних средстава 
Боксерском  клубу „Обилић“ .........................3/18 

53. Закључак о додјели новчаних средстава 
Teakwondo  клубу „Зворник“ .........................3/18 

54. Закључак о додјели новчаних средстава        
Јиу-јитса и самбо  клуб „Јуниор“ ..................3/18 

55. Закључак о додјели новчаних средстава 
Омладинском џудо и самбо клубу        
„Соколови“ ......................................................3/18 

56. Закључак о додјели новчаних средстава 
Кошаркашком  клубу „Дрина-Принцип“ ........3/19 

57. Закључак о додјели новчаних средстава   
Карате  клубу „Српски соко“ ..........................3/19 

58. Закључак о додјели новчаних средстава 
Кошаркашком  клубу „Зворник Баскет“ ........3/19 
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59. Закључак о додјели новчаних средстава 
Тениском  клубу „АС“ .....................................3/19 

60. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском  клубу „Будућност“ ....................3/20 

61. Закључак о додјели новчаних средстава      
Џудо  клубу „Српски соко“ .............................3/20 

62. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском  клубу „Дрина“ ...........................3/20 

63. Закључак о додјели новчаних средстава 
Шаховском  клубу „Дрина“ ............................3/20 

64. Закључак о додјели новчаних средстава 
Кошаркашком  клубу „Дрина-Принцип“ ........3/21 

65. Закључак о додјели новчаних средстава 
Боксерском  клубу „Дрина“ ...........................3/.21 

66. Закључак, број: 02-400-172/2021...................3/21 
67. Закључак, број: 02-400-34/2022.....................3/21 
68. Закључак, број: 02-400-42/2022.....................3/22 
69. Закључак, број: 02-400-44/2022.....................3/22 
70. Закључак, број: 02-400-45/2022.....................3/22 
71. Закључак, број: 02-400-46/2022.....................3/22 
72. Закључак, број: 02-400-49/2022.....................3/23 
73. Закључак, број: 02-40-43/2021.......................3/23 
74. Закључак, број: 02-40-44/2021.......................3/23 
75. Закључак, број: 02-40-53/2021.......................3/23 
76. Закључак, број: 02-40-61/2021.......................3/24 
77. Закључак о одобравању новчаних      

средстава, број: 02-400-59/22........................4/28 
78. Закључак о исплати шесте рате ђачких 

стипендија за школску 2021/22 годину..........5/29 
79. Закључак о додјели новчаних средстава 

Фудбалском  клубу „Раднички 1971“  
Каракај.............................................................5/30 

80. Закључак о додјели новчаних средстава 
Кошаркашком  клубу „Дрина-Принцип“ .......5/30 

81. Закључак о одобрењу новчаних средстава,   
број: 02-400-93/2022.......................................5/30 

82. Закључак о одобрењу новчаних средстава,   
број: 02-400-98/2022.......................................5/31 

83. Закључак, број: 02-400-18/2022.....................5/31 
84. Закључак, број: 02-400-47/2022.....................5/31 
85. Закључак, број: 02-400-55/2022.....................5/31 
86. Закључак, број: 02-400-58/2022.....................5/32 

115. Закључак о исплати седме рате ђачких 
стипендија за школску 2021/22 годину...........7/16 

116. Закључак о исплати награда ученицима 
средњих школа.................................................7/16 

117. Закључак о одобрењу новчаних средстава,   
број: 02-400-54/2022.........................................7/17 

118. Закључак о исплати награда ученицима 
основних и средњих школа.............................7/17 

119. Закључак о исплати награда ученицима  
музичке школе..................................................7/19 

120. Закључак о исплати новчаних награда .........7/20 
121. Закључак о додјели новчане награде ЈУ 

„Технички школски центар“ Зворник, 
Каракај..............................................................7/20 

122. Закључак о додјели новчане награде              
ОШ „Петар Кочић“ Козлук................................7/21 

123. Закључак о исплати новчаних награда 
стрелцима противградних станица.................7/21 

124. Закључак о додјели новчане награде                 
ЈУ ОШ „Свети Сава“ Зворник..........................7/21 

125. Закључак о додјели новчане награде                 
ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Роћевић........................7/21 

87. Закључак, број: 02-022-78/2022......................7/22 
88. Закључак о одобрењу новчаних средстава,   

број: 02-400-72/2022...........................................8/5 
89. Закључак о одобрењу новчаних средстава,   

број: 02-400-72/2022...........................................8/5 
90. Закључак о одобрењу новчаних средстава,   

број: 02-400-135/2022.........................................8/6 
91. Закључак – додатни списак о исплати награда 

ученицима основних и средњих школа ...........8/6 
92. Закључак о додјели новчане награде                

ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник........................8/7 
93. Закључак, број: 02-430-711/2022......................8/7 
94. Закључак, број: 02-40-54/2021..........................8/7 
95. Закључак, број: 02-40-56/2021..........................8/8 
96. Закључак, број: 02-40-57/2021..........................8/8 
97. Закључак, број: 02-40-59/2021..........................8/9 
98. Закључак, број: 02-40-60/2021..........................8/9 
99. Закључак, број: 02-40-63/2021........................8/10 
100.  Закључак, број: 02-40-68/2021.......................8/10 
101.  Закључак, број: 02-40-70/2021.......................8/11 
102.  Закључак, број: 02-40-71/2021.......................8/11 
103.  Закључак, број: 02-40-72/2021.......................8/12 
104.  Закључак, број: 02-40-73/2021.......................8/12 
105.  Закључак, број: 02-40-74/2021.......................8/12 
106.  Закључак, број: 02-40-75/2021.......................8/13 
107.  Закључак, број: 02-40-1/2022.........................8/13 
108. Закључак о исплати новчаних средстава за   

набавку уџбеника и наставних средстава       
дјеци са инвалидитетом, дјеци корисника 
материјалне помоћи и дјеци из          
хранитељских породица.................................10/12 

109. Закључак о исплати осме рате ђачких   
стипендија за школску 2021/22 годину..........10/14 

110. Закључак о одобравању новчаних 
средстава.........................................................10/15 

111. Закључак, број:02-430-912/22........................10/15 
112. Закључак, број:02-430-933/22........................10/16 
113. Закључак, број: 02-400-179/22........................11/9 
114. Закључак, број: 02-400-192 /2022.................11/10 
115. Закључак, број: 02-400-194 /22.....................11/10 
116. о додјели новчаних средстава тaekwondo     

клуб „Српски соко“ из Зворника......................12/8 
117. Закључак о додјели новчаних средстава 

тaekwondo клуб „Зворник“ из Зворника..........12/8 
118. Закључак о додјели новчаних средстава      

клубу борилачких спортова „056“ 
Зворник.............................................................12/8 

119. Закључак о додјели новчаних средстава 
одбојкашком клубу „Либертас“.......................12/9 

120. Закључак о додјели новчаних средстава 
рафтинг клубу „Еко Дрина“ Зворник..............12/9 

121. Закључак о додјели новчаних средстава 
кошаркаском клубу „Дрина - Принцип “.........12/9 

122. Закључак о додјели новчаних средстава 
кошаркаском клубу „Зворник Баскет “...........12/9 

123. Закључак о додјели новчаних средстава 
одбојкашком клубу „Дрина“ из Зворника.....12/10 

124.  Закључак о додјели новчаних средстава 
тaekwondo клуб „Зворник“ из Зворника.......12/10 
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125. Закључак о додјели новчаних средстава 
спортском рекреативном удружењу 
„Бамби“............................................................12/10  

126. Закључак о додјели новчаних  средстава 
боксерском клубу „Обилић“ Зворнник..........12/10 

127. Закључак, број: 02-66-50/2022......................12/11  
128. Закључак, број: 02-66-52/2022......................12/11  
129. Закључак, број: 02-400-7/2022......................12/11  
130. Закључак, број: 02-400-9/2022......................12/11 
131. Закључак, број: 02-400-43/2022....................12/11  
132. Закључак, број: 02-400-62/2022....................12/12  
133. Закључак, број: 02-400-63/2022....................12/12  
134. Закључак, број: 02-400-67/2022....................12/12  
135. Закључак, број: 02-400-74/2022....................12/12  
136. Закључак, број: 02-400-76/2022....................12/13 
137. Закључак, број: 02-400-92/2022....................12/13 
138. Закључак, број: 02-400-95/2022....................12/13  
139. Закључак, број: 02-400-101/2022..................12/13  
140. Закључак, број: 02-400-115/2022..................12/14 
141. Закључак, број: 02-400-116/2022..................12/14 
142. Закључак, број: 02-400-121/2022..................12/14 
143. Закључак, број: 02-022-124/2022..................12/14 
144. Закључак, број: 02-400-122/2022..................12/15  
145. Закључак, број: 02-40-6/2022........................12/15  
146. Закључак, број: 02-40-10/2022......................12/15  
147. Закључак о додјели новчаних средстава  

Регионалном кинолошком удружењу „Канис“ 
Зворник...........................................................13/24 

148. Закључак о додјели новчаних средстава 
спортском рекреативном удружењу „Селтик“ 
Зворник...........................................................13/24 

149. Закључак о додјели новчаних средстава          
Кошаркашком клубу                                       
„Дрина - Принцип“..........................................13/24 

150. Закључак о додјели новчаних средстава  
Боксерском клубу „Обилић“...........................13/25 

151. Закључак о додјели новчаних средстава     
Клубу борилачких спортова „056“ 
Зворник...........................................................13/25 

152. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском клубу „Дрина“............................13/25 

153. Закључак о додјели новчаних средстава 
Спортском рекреативном удружењу 

154.  „Селтик“ Зворник...........................................13/25 
155. Закључак о додјели новчаних средстава     

Клубу малог фудбала „Young Boys“ 
Зворник...........................................................13/26 

156. Закључак о додјели новчаних средстава  
OФК„Трновица“..............................................13/26 

157. Закључак о додјели новчаних средстава     
Клубу борилачких спортова „056“ 
Зворник...........................................................13/26 

158. Закључак о додјели новчаних  средстава 
Фудбалском клубу „Брањево“.......................13/26 

159. Закључак о додјели новчаних средстава        
Јиу-јитса и самбо клубу „Јуниор“ 
Зворник...........................................................13/27 

160. Закључак о додјели новчаних средстава 
Тaekwondo клубу „Зворник“...........................13/27 

161. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском клубу „Подриње“ Тршић...........13/27 

162. Закључак о додјели новчаних средстава 
Фудбалском клубу „Дрина“............................13/27 

163. Закључак о додјели новчаних средстава    
Карате клубу „Сенсеи“...................................13/28 

164. Закључак о додјели новчаних средстава 
Одбојкашком клубу „Дрина“...........................13/28 

165. Закључак о додјели новчаних средстава 
Рукометном клубу „Дрина“............................13/28 

166. Закључак о додјели новчаних средстава 
Спортском билијар клубу „Диамондо““ 
Зворник...........................................................13/28 

167. Закључак, број :02-022-128/22......................13/29 
168.  Закључак о додјели новчаних средстава  

Фудбалском клубу „Табанци“........................13/29 
169. Закључак, број: 02-400-17/22........................13/29 
170. Закључак, број: 02-400-86/22........................13/29 
171. Закључак, број: 02-400-100/22......................13/30 
172. Закључак, број: 02-400-102/22......................13/30 
173. Закључак, број: 02-400-164/22......................13/30 
174. Закључак, број: 02-400-180/22......................13/30 
175. Закључак, број: 02-400-190/22......................13/31 
176. Закључак, број: 02-400-199/22......................13/31 
177. Закључак, број: 02-400-204/22......................13/31 
178. Закључак, број: 02-400-205/22......................13/31 
179. Закључак, број: 02-400-230/22......................13/32 
180. Закључак, број: 02-400-233/22......................13/32 
181. Закључак, број: 02-430-678/22......................13/32 
182. Закључак, број: 02-430-841/22......................13/32 
183. Закључак, број: 02-430-842/22......................13/32 
184. Закључак, број: 02-430-1101/22....................13/33 
185. Закључак, број: 02-430-1238/22....................13/33 
186. Закључак, број: 02-430-1557/22....................13/33 
187. Закључак о исплати прве рате ђачких 

стипендија за школску 2022/23 годину.........15/58 
188. Закључак о исплати стипендијe студентима 
 прве године Технолошког факултета у 

Зворнику............................................................17/7 
189. Закључак о одобравању новчаних средстава 

број: 02-400-244/22...........................................17/8 
190. Закључак о одобравању новчаних средстава 

број: 02-400-252/22...........................................17/8 
191. Закључак о одобравању новчаних средстава 

број: 02-400-265/22...........................................17/9 
192. Закључак, број: 02-052-175/22........................17/9 
193. Закључак, број: 02-052-177/22........................17/9 
194. Закључак  исправци техничке грешке у  
        Закључку о одобравању новчаних средстава 

број: 02-400-179/22, од 06.09.2022. године 
(“Службени глсаник града Зворник“, број 
11/22).................................................................17/9 

195. Закључак, број: 02-434-2/22............................17/9 
196. Закључак, број: 02-66-53/22..........................17/10 
197. Закључак, број: 02-66-55/22..........................17/10 
198. Закључак, број: 02-66-56/22..........................17/10 
199. Закључак, број: 02-66-66/22..........................17/11 
200. Закључак, број: 02-400-139/22......................17/11 
201. Закључак, број: 02-400-176/22......................17/11 
202. Закључак, број: 02-400-177/22......................17/11 
203. Закључак, број: 02-400-183/22......................17/12 
204. Закључак, број: 02-400-231/22......................17/12 
205. Закључак, број: 02-400-235/22......................17/12 
206. Закључак, број: 02-430-1918/22....................17/12 
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207. Закључак, број: 02-40-16/22..........................17/12 
208. Закључак, број: 02-40-20/22..........................17/13 
209. Закључак, број: 02-40-25/22..........................17/13 
210. Закључак, број: 02-40-26/22..........................17/13 
211. Закључак, број: 02-40-28/22..........................17/14 
212. Закључак, број: 02-40-30/22..........................17/14 
213. Закључак, број: 02-40-34/22..........................17/14 
214. Закључак, број: 02-40-35/22..........................17/15 
215. Закључак, број: 02-40-36/22..........................17/15 
216. Закључак, број: 02-40-37/22..........................17/15 
217. Закључак, број: 02-40-39/22..........................17/15 
218. Закључак, број: 02-40-44/22..........................17/16 
219. Закључак, број: 02-40-47/22..........................17/16 
220. Закључак, број: 02-40-50/22..........................17/16 
221. Закључак, број: 02-40-51/22..........................17/17 
222. Закључак, број: 02-40-52/22..........................17/17 
223. Закључак, број: 02-40-56/22..........................17/17 
224. Закључак, број: 02-40-57/22..........................17/18 
225. Закључак, број: 02-40-58/22..........................17/18 
226. Закључак, број: 02-40-59/22..........................17/18 
227. Закључак, број: 02-40-67/22..........................17/19 
228. Закључак, број: 02-40-69/22..........................17/19 
229. Закључак, број: 02-40-71/22..........................17/19 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 

1. Закључак о сгаласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-17/21.............................................1/25 

2. Закључак о сгаласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-21/21.............................................1/25 

3. Закључак о сгаласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-22/21.............................................1/25 

4. Закључак о сгаласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-26/21.............................................1/25 

5. Закључак о сгаласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-29/21.............................................1/26 

6. Закључак о сгаласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-31/21.............................................1/26 

7. Закључак о сгаласности за повлачење 
средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-34/21.............................................1/26 

8. Закључак, број: 03-40-20/2021.......................1/26 
9. Закључак, број: 03-40-28/2021.......................1/27 

10. Закључак, број: 03-40-32/2021.......................1/27 
11. Закључак, број: 03-40-33/2021.......................1/27 
12. Закључак, број: 03-40-37/2021.......................1/27 
13. Закључак, број: 03-40-42/2021.......................3/24 
14. Закључак, број: 03-40-45/2021.......................3/24 
15. Закључак, број: 03-40-46/2021.......................3/24 
16. Закључак, број: 03-40-47/2021.......................3/25 
17. Закључак, број: 03-40-62/2021.......................3/25 
18. Закључак, број: 03-40-51/2021.......................8/14 
19. Закључак, број: 03-40-58/2021.......................8/14 
20. Закључак, број: 03-40-65/2021.......................8/14 
21. Закључак, број: 03-40-69/2021.......................8/15 

22. Закључак, број: 03-40-78/2021.......................8/15 
23. Закључак о сагласности за повлачење 

средстава буџетског корисника,                    
број: 03-40-2/2022...........................................8/15 

24. Закључак, број: 03-40-3/2022.......................12/15  
25. Закључак, број: 03-40-4/2022.......................12/16 
26. Закључак, број: 03-40-5/2022.......................12/16 
27. Закључак, број: 03-40-7/2022.......................12/16 
28. Закључак, број: 03-40-8/2022.......................12/16 
29. Закључак, број: 03-40-9/2022.......................12/16 
30. Закључак о сагласности за повлачење 

средстава буџетског корисника                     
број: 03-40-14/22...........................................17/20 

31. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                     
број: 03-40-17/22...........................................17/20 

32. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                     
број: 03-40-18/22...........................................17/20 

33. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                        
број: 03-40-19/22...........................................17/21 

34. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                     
број: 03-40-22/22...........................................17/21 

35. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                     
број: 03-40-23/22...........................................17/21 

36. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                     
број: 03-40-27/22...........................................17/21 

37. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                     
број: 03-40-29/22...........................................17/22 

38. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                        
број: 03-40-31/22...........................................17/22 

39. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                     
број: 03-40-32/22...........................................17/22 

40. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                     
број: 03-40-33/22...........................................17/22 

41. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                     
број: 03-40-38/22...........................................17/22 

42. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                      
број: 03-40-40/22...........................................17/23 

43. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                     
број: 03-40-42/22...........................................17/23 

44. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                                
број: 03-40-45/22...........................................17/23 

45. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                     
број: 03-40-49/22...........................................17/23 

46. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника                     
број: 03-40-53/22...........................................17/23 

47. Закључак, број: 03-40-12/22.........................17/24 
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48. Закључак, број: 03-40-13/22.........................17/24 
49. Закључак, број: 03-40-21/22.........................17/24 
50. Закључак, број: 03-40-24/22.........................17/24 
51. Закључак, број: 03-40-41/22.........................17/25 
52. Закључак, број: 03-40-43/22.........................17/25 
53. Закључак, број: 03-40-46/22.........................17/25 
54. Закључак, број: 03-40-55/22.........................17/25 
55. Закључак, број: 03-40-68/22.........................17/26 
56. Закључак, број: 03-40-70/22.........................17/26 

 

1. Оглас о упису промјене лица овлашћених       
за заступање ЗЕВ зграде „Б-18“...................3/25 

2. Оглас о упису промјене лица овлашћених       
за заступање ЗЕВ зграде „С-10“....................4/28 

3. Оглас о упису промјене лица            
овлашћених  за заступање ЗЕВ зграде 
„Змајевац блок А“............................................5/32 

4. Оглас о упису промјене лица            
овлашћених  за представљање ЗЕВ зграде 
„Змајевац блок Д“............................................7/22 

5. Оглас о упису промјене лица овлашћених       
за заступање ЗЕВ зграде „Г-6“.......................7/23 

6. Оглас о упису оснивања ЗЕВ зграде 
„ВЕХИТ“...........................................................9/11 

7. Оглас о упису промјене лица            
овлашћених  за заступање ЗЕВ                  
зграде „Г-9“………………………………….......9/11 

8. Оглас о упису оснивања ЗЕВ зграде 
„Бујица“............................................................9/11 

9. Оглас о упису промјене лица            
овлашћених  за заступање ЗЕВ зграде            
„С-22/2“............................................................9/12 

10. Оглас о упису промјене лица овлашћених        
за заступање ЗЕВ зграде „ТШЦ“..................10/16 

11. Оглас о упису оснивања ЗЕВ зграде    
„INFINITY 2“...................................................10/16 

12. Оглас о упису промјене лица овлашћених       
за заступање ЗЕВ зграде „Јахорина“..........11/10 

13. Оглас, број: 05-373-13/22.............................13/33  
14. Оглас, број: 03-373-14/22.............................13/34 
15. Оглас, број: 05-373-15/22.............................17/26  
16. Оглас, број: 03-373-16/22.............................17/26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Рјешење, број: 07-052-1/22............................1/28 

 
1. Одлука, број: 08-052-1-17/22..........................1/28 
2. Одлука, број: 08-052-27/22.............................2/22 
3. Одлука, број: 08-052-1-61/22..........................4/28 
4. Одлука, број: 08-052-1-195/2022....................7/23 

 
1. Колективни уговор о измјенама         

Колективног уговора за запослене у       
Градској управи Града Зворник.....................1/29 

2. Колективни уговор о измјенама         
Колективног уговора за запослене у       
Градској управи Града Зворник...................6/128 

3. Колективни уговор о измјенама        
Колективног уговора за запослене у       
Градској управи Града Зворник.....................8/15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И 
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗВОРНИК 

 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЗВОРНИК 

Издавач: Скупштина града Зворник 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине 

града Зворник 
Светог Саве 124, 75400 Зворник  

Тел: 056/232-203; 056/232-245; 056/232-242; 
факс: 056/232-268 

 
www.gradzvornik.org 

Службени гласник града Зворник излази по 
потреби 



                                                 Службени гласник града Зворник                          Регистар за 2022. 
 

 
15 

 

 


