ЗАПИСНИК
СА КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК
ОДРЖАНЕ 22.01.2021.ГОДИНЕ
Конститутивна сједница Скупштине града Зворник одржана је 22.01.2021.године са почетком у
10 часова и 15 минута.
Сједници предсједава Мерсад Мехмедoвић, предсједник Скупштине града Зворник из
претходног сазива.
Записник на сједници води Сања Перић, Самостални стручни сарадник за правне послове у
Стручној служби Скупштине града.
Употребом електронског система за гласање утврђен је кворум за рад Скупштине.
Предсједавајући је констатовао да сједници присуствује 30 одборникa, док се за једног
одборника чека правоснажност одлуке о додјели мандата. Скупштина може пуноправно радити
и одлучивати.
Поред одборника сједници присуствују:
Градоначелник Зоран Стевановић, Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић, шеф Кабинета
Градоначелника Драгана Милошевић и представници медија.
На приједлог предсједавајућег једногласно је изабрано Радно предсједништво у следећем
саставу:
1. Велизар Аћимовић, предсједник
2. Срђан Богићевић, члан
3. Александар Крсмановић, члан
Прије преласка на дневни ред, предсједавајући радног предсјеништва Велизар Аћимовић,
обавјестио је да су одборничке клубове оформиле следеће политичке партије:
-

СНСД – Милорад Додик, за предсједника је изабран Иван Поповић
ДНС - за предсједника је изабран Драгослав Милановић,
УС- за предсједника је изабран Ненад Продановић
СДС - за предсједника је изабран Бојан Лукић
СДА - за предсједника је изабран Џемаил Исић

За сједницу је предложен дневни ред који је усаглашен на састанку са представницима
политичких партија и Градоначелником, како слиједи:
Д н е в н и р е д:
Именовање Комисије за избор и именовање
Избор Предсједника Скупштине града Зворник
Избор Потпредсједника Скупштине града Зворник
Именовање Комисије за статутарна питања и прописе
Именовање Комисије за буџет и финансије
Именовање в.д. Секретара Скупштине града Зворник
Избор Замјеника Градоначелника
Именовање Комисје за примопредају дужности предсједника
Разматрање Приједлога Одлуке о одређивању јединствене листе одборника
Скупштине града Зворник за учешће у вјенчањима при матичној служби у Зворнику и
мјесним канцеларијама
10. Разматрање Приједлога Одлуке о измјенама и допунама одлуке о учешћу у заједничкој
изградњи вишепородничког стамбено-пословног објекта у Зворнику
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

У расправи су учествовали одборник Ненад Продановић и Замјеник Градоначелника Бојан
Ивановић.

Одборник Ненад Продановић предложио је да се повуче тачка дневног реда „Приједлог
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о учешћу у заједничкој изградњи вишепородничког
стамбено-пословног објекта у Зворнику“.
Скупштина се потом изјаснила о приједлогу одборника Ненада Продановића.
После обављеног гласања, председавајући констатује да приједлог одборника Ненада
Продановића да се повуче наведена тачка дневног реда није усвојен ( 26 гласова „против“, 1
„уздржан“ и 3 „за“).
Скупштина се потом изјаснила о приједлогу дневног реда.
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је дневни ред за конститутивну
сједницу Скупштине града Зворник усвојен са 27 гласова „за“ и 3 „против“.
Обзиром да је дневни ред усвојен, Скупштина је наставила рад разматрањем тачака према
утврђеном дневном реду.
Након усвајања дневног реда конститутивне сједнице, 30 одборника и Градоначелник
Стевановић дали су свечану изјаву.

Зоран

Тачка 1.
У оквиру ове тачке извршен је избор Комисије за избор и именовање
Радно предсједништво је уз претходно извршене консултације са политичким партијама
предложило Комисију за избор и именовања у следећем саставу:
1. Драган Риђошић, одборник, предсједник Комисије
2. Драгослав Милановић, одборник, замјеник предсједника
3. Бојан Лукић, одборник, члан
4. Менсур Селимовић, одборник, члан
5. Александар Писић, одборник, члан
Клуб одборника Уједињена Српска предложио је да се у Комисију за избор и именовање
именује Ненад Продановић.
У расправи су учествовали одборници: Бојан Лукић, Милановић Драгослав и Ненад
Продановић.
У складу са чланом 18. став 4. Пословника Скупштине града, Скупштина се изјаснила о
приједлогу Клуба одборника Уједињене Српске да се за члана Комисије за избор и именовање
именује Ненад Продановић.
После обављеног гласања о наведеном приједлогу, предсједавајући констатује да исти није
усвојен (7 гласова „за“, 22 „против“ и 1 „уздржан“).
Скупштина се потом изјаснила о приједлогу радног предсједништва.
После обављеног гласања о приједлогу за састав Комисије за избор и именовање,
предсједавајући констатује да је исти усвојен са 22 гласа „за“, 4 „против“, док 4 одборника нису
гласала“.
У раду Скупштине дата је пауза како би Комисија за избор и именовање одржала своју сједницу
и утврдила приједлоге кандидата за чланове Комисије за статутарна питања и прописе,
чланове Комисије за буџет и финансије, приједлоге кандидата за избор предсједника
Скупштине, потпредсједника и в.д. секретара Скупштине града.
После паузе утврђен је кворум за наставак сједнице и констатовано да сједници присуствује 30
одборника, тако да Скупштина може пуноправно радити и одлучивати.
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Тачка 2.
-

Избор предсједника Скупштине града;

Предсједник комисије за избор и именовање поднио је извјештај ове комисије са приједлогом
кандидата за избор на наведену функцију.
За функцију предсједника Скупштине града, Комисија за избор и именовање предложила је
Менсура Селимовића, док је Клуб одборника Уједињена српска предложио Бојана Јоковића.
У расправи је учествовао одборник Ненад Продановић.
Скупштина се потом тајним гласањем изјаснила о приједлогу Клуба одборника Уједињене
Српске да се за предсједника Скупштине града Зворник изабере Бојан Јоковић.
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да наведени приједлог није усвојен ( 3
„за“, 9 „против“, 2 „уздржаних“, док се 15 одборника није изјаснило).
Скупштина се потом тајним гласањем изјаснила о приједлогу Комисије за избор и именовање
да се Менсур Селимовић изабере за предсједника Скупштине града Зворник.
После обављеног тајног гласања, предсједавајући констатује да је Скупштина са 24 гласова
„за“, и 6 „против“ за предсједника Скупштине града изабрала Менсура Селимовића.
(Новоизабрани предсједник захвалио се на избору и преузео предсједавање сједницом
Скупштине града).

-

Тачка 3.
Избор потпредсједника Скупштине града Зворник;

Предсједник комисије за избор и именовање поднио је извјештај ове комисије са приједлогом
кандидата за избор на наведену функцију.
За функцију потпредсједника Скупштине града Комисија за избор и именовање предложила је
Синишу Мијатовића из Зворника.
У расправи је учествовао одборник Бојан Јоковић.
Скупштина се тајним гласањем изјаснила о приједлогу Комисије за избор и именовање да се
Синиша Мијатовић изабере за потпредсједника Скупштине града Зворник.
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је Скупштина са 29 гласова „за“, док 1
одборник није гласао, за потпредсједника Скупштине града Зворник изабрала Синишу
Мијатовић.
Новоизабрани потпредсједник захвалио се на избору.

-

Тачка 4.
Именовање Комисије за статутарна питања и прописе;

На позив предсједавајућег, предсједник Комисије за избор и именовање Драган Риђошић,
поднио је Извјештај комисије за избор и именовање са приједлогом кандидата за избор
предсједника и чланове Комисије за статутарна питања и прописе.
У Комисију за статутарна питања и прописе предложени су:
1. Иван Поповић, одборник, предсједник Комисије
2. Срђан Богићевић, одборник, члан
3. Бојан Јоковић, одборник, члан
4. Аднан Хаџић, из правне струке, члан
5. Сања Перић, из правне струке, члан.
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Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се
приједлогу Комисије за избор и именовање.

изјаснила о

После обављеног гласања о приједлогу Комисије за избор и именовање, предсједавајући
констатује да је за исти гласало 30 одборника ,тако да је Комисија за статутарна питања и
прописе изабрана у наведеном саставу.

-

Тачка 5.
Именовање Комисије за буџет и финансије;

На позив предсједавајућег, предсједник Комисије за избор и именовање Драган Риђошић
поднио је извјештај Комисије за избор и именовање са приједлогом кандидата за избор
предсједника и чланова Комисије за буџет и финансије у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Милан Ђокић, одборник, предсједник,
Зоран Обреновић, одборник, члан,
Велизар Аћимовић, одборник, члан
Вукашин Николић, из финансијске струке, члан
Саша Марковић, из финансијске струке, члан

Клуб одборника Уједињена српска предложио је Бранку Еркић за члана Комисије за буџет и
финансије.
Комисија за избор и именовање једногласно је донијела одлуку да не подржи приједлог Клуба
одборника Уједињене српске да се за члана Комисије за избор и именовање именује Бранка
Еркић.
Скупштина се изјаснила о приједлогу Уједињене српске да се за члана Комисије за избор и
именовање именује Бранка Еркић.
После обављеног гласања о наведеном приједлогу, предсједавајући констатује да наведени
приједлог није усвојен (3 „за“ и 27 „против“).
Скупштина се потом изјаснила о приједлогу Комисије за избор и именовање да се у Комисију
за буџет и финансије именују:
1. Милан Ђокић, одборник, предсједник,
2. Зоран Обреновић, одборник, члан,
3. Велизар Аћимовић, одборник, члан
4. Вукашин Николић, из реда стручњака, члан
5. Саша Марковић, из реда стручњака, члан
После обављеног гласања о приједлогу Комисије за избор и именовање предсједавајући
констатује да је за исти гласало 27 „за“ и 3 “против“, тако да је Комисија за буџет и финанасије
изабрана у наведеном саставу.

-

Тачка 6.
Именовање в.д. секретара Скупштине града Зворник;

Предсједник комисије за избор и именовање поднио је извјештај комисије са приједлогом
кандидата за именовање в.д. секретара Скупштине града Зворник.
За в.д. секретара Скупштине града до окончања поступка јавне конкуренције предложен је
г-дин Зоран Ђукановић.
Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се
приједлогу комисије.

изјаснила о

После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је једногласно за в.д. секретара
Скупштине града Зворник именован Зоран Ђукановић, дипломирани правник.
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Тачка 7.
- Избор Замјеника Градоначелника Зворника;
Градоначелник Зоран
Градоначелника.

Стевановић

предложио

је

Бојана

Ивановића

за

Замјеника

Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се тајним гласањем
изјаснила о наведеном приједлогу Градоначелника да се за Замјеника Градоначелника
изабере Бојан Ивановић.
После обављеног тајног гласања, предсједавајући констатује да је Скупштина са 27 гласова
„за“ и 3 „против“ за Замјеника Градоначелника изабрала Бојана Ивановића.
Новоизабрани Замјеник Градоначелника захвалио се на избору.

-

Тачка 8.
Именовање Комисије за примопредају дужности предсједника;

На позив предсједавајућег, предсједник Комисије за избор и именовање Драган Риђошић,
поднио је Извјештај комисије за избор и именовање са приједлогом кандидата за избор
предсједника и чланове Комисије за примопредају дужности предсједника.
У Комисију за примопредају предложени су:
1. Елвиса Гушић, одборник, предсједник Комисије
2. Александар Крсмановић, одборник, члан
3. Далибор Павловић, одборник, члан
Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се
приједлогу Комисије за избор и именовање.

изјаснила о

После обављеног гласања о приједлогу Комисије за избор и именовање, предсједавајући
констатује да је за исти гласало 27 одборника „за“ и 3 „против“,тако да је Комисија изабрана у
наведеном саставу.
У раду скупштине направљена је пауза како би Комисија за статутарна питања и прописе
одржала сједницу.
Тачка 9.
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу
Одлуке о одређивању јединствене листе
одборника Скупштине града
Зворник за учешће у вјенчањима при матичној служби у
Зворнику и мјесним канцеларијама, а потом је предсједник Комисије за статутарна питања и
прописе поднео извјештај комисије о наведеном приједлогу.
Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се изјаснила о
Приједлогу Одлуке о одређивању јединствене листе одборника Скупштине града Зворник за
учешће у вјенчањима при матичној служби у Зворнику и мјесним канцеларијама.
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен
једногласно.
Тачка 10.
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
учешћу у заједничкој изградњи вишепородничког стамбено-пословног објекта у Зворнику , а
потом је предсједник Комисије за статутарна питања и прописе поднео извјештај комисије о
наведеном приједлогу.
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У расправи је учествовао одборник Ненад Продановић и Замјеник Градоначелника Бојан
Ивановић.
Скупштина се потом изјаснила о Приједлогу Одлуке о измјенама и допунама одлуке о учешћу у
заједничкој изградњи вишепородничког стамбено-пословног објекта у Зворнику .
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен
једногласно.
Обзиром да је дневни ред исцрпљен, предсједавајући закључује рад конститутивне сједнице
Скупштине града у 11 часова и 51 минут.

В.Д СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Ђукановић, дипл.правник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Менсур Селимовић
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