
 

 

 

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број: 5/17), сазивам 1. редовну сједницу Скупштине града Зворник, 
која ће се одржати 17.02.2021. године (среда) у великој сали града Зворник са почетком у 
10,00 часова. За сједницу предлажем следећи 
 

                                                              Д н е в н и   р е д 

1. Усвајање записника са конститутивне сједнице Скупштине града 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Нацрта буџета града Зворник за 2021. 

годину 
4. Разматрање Приједлога Одлуке о  начину примопредаје дужности у случају престанка 

мандата 
5. Разматрање Приједлога Одлуке 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 2021. годину 

6. Разматрање Приједлога Одлуке о коришћењу средстава наплаћених од новчаних 
накнада по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно у 
2021. години 

7. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 
корисне површине стамбеног и пословног простора у 2020. години 

8. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног 
конкурса  за избор и именовање  секретара Скупштине града Зворник 

9. Разматрање Приједлога Одлуке о прихватању гранта заједничког Европског фонда за 
Западни балкан за финансирање пројекта  изградња водоводног система Локањ-
Пилица Фаза 1 и постројења за пречишћавање отпадних вода за насеље Табанци  

10. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о утврђивању висине 
основне плате и других права из радног односа функционера града Зворник 

11. Разматрање Приједлога Програма рада Скупштине града Зворник за 2021. годину 
12. Разрјешење, избор и именовање: 

12.1. именовање Комисије за заштиту људских права, представке и притужбе грађана и 
сарадњу са невладиним организацијама 

12.2. именовање Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима 
12.3. именовање Комисије за друштвени надзор, награде и признања 
12.4. именовање Комисије за заштиту околине културног и природног наслеђа 
12.5. именовање Комисије за односе са вјерским заједницама 
12.6. именовање Комисије за борачка питања и социјалну заштиту 
12.7. именовање Комисије за питања младих 
 
 
 



 

 
 

12.8. именовање Комисије за спорт и културу  
12.9. именовање Комисије за планирање градског развоја 
12.10. именовање Одбора за Кодекс понашања 
12.11. именовање Комисије за провођење јавног конкурса за избор секретара 

Скупштине града Зворник 
12.12. Закључак о констатовању престанка мандата начелника одјељења и служби 

Градске управе Града Зворник 
12.13. именовање в.д. начелника Одјељења за финансије 
12.14. именовање в.д. начелника Одјељења за просторно уређење 
12.15. именовање в.д. начелника Одјељења за стамбено комуналне послове и послове 

саобраћаја 
12.16. именовање в.д. начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту 
12.17. именовање в.д. начелника Одјељења за општу управу 
12.18. именовање в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
12.19. именовање в.д начелника Одјељења за инспекцијски надзор 
12.20. именовање в.д. начелника Одјељења комуналне полиције 
12.21. именовање в.д. начелника Службе за јавне набавке,  управљање развојем и 

међународну  сарадњу 
12.22. именовање в.д. начелника Службе за заједничке послове и управљање људским 

ресурсима  
12.23. именовање в.д.  начелника Службе цивилне заштите  

 
Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о административним таксама, на 
приједлог предлагача повучена је са дневног реда због неприпремљености. 

Због епидемиолошке ситуације у Републици Српској изазване  корона вирусом (COVID-
19), сједница ће бити организована у складу са Закључком о обавезном спровођењу 
мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у Републици 
Српској, који је донио Републички штаб за ванредне ситуације. Такође, биће преузете све 
мјере прописане у Упуству ЈЗУ „Институт за јавно здравство РС“ за спречавање појаве и 
ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 

 

Потребно је да сједници обавезно присуствујете, а у случају спријечености да обавјестите 
предсједника Скупштине града о разлозима због којих нисте у могућности да присуствујете 
сједници.  

 

Зворник, 09.02.2021. године       

                                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                                Менсур Селимовић с.р. 
 
 

 

 


