
 

 

 

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број: 5/17), сазивам 2. редовну сједницу Скупштине града Зворник, 
која ће се одржати 04.03.2021. године (четвртак) 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 1. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Приједлога  Oдлуке о кредитном задужењу 
4. Разматрање Приједлога  Одлуке о усвајању буџета града Зворник за 2021. годину 
5. Разматрање Приједлога Одлуке о извршењу буџета града Зворник за 2021. годину  
6. Разматрање Приједлога Одлукe о усвајању Плана утрошка средстава од концесионих 
накнада за 2021. годину  

7. Разматрање Приједлога  Одлукe о утврђивању накнаде за уређење градског 
грађевинског земљишта за 2021. годину 

8. Разматрање Приједлога Одлукe о коришћењу  намјенских средстава посебних намјена 
од водних накнада у 2021. години  

9. Разматрање Приједлога  Плана о  коришћењу намјенских средстава остварених по 
основу накнаде за експлоатацију шума за 2021. годину  

10. Разматрање Приједлога Одлукe о утврђивању критеријума категоризације спортова, 
спортских грана, услова за финансирање спорта и расподјели средстава спортским 
организацијама града Зворник за 2021. годину 

11. Разматрање Приједлога Одлуке о оснивању Професионалне ватрогасно-спасилачке 
јединице Зворник 

12. Разматрање Приједлога Oдлуке о утврђивању листе стручњака за именовање конкурсних 
комисија за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи Града Зворник 

13. Разматрање Приједлога Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама 
14. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о предаји на управљање православног 

гробља у Челопеку 
15. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о оснивању организационе јединице 

ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник 
16. Разматрање Приједлога Одлуке о  измјени Одлуке о формирању Првостепене стручне 

комисије о  процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју 
17. Разматрање Приједлога Програмa кориштења буџетских  средстава за подстицај 

пољопривредне производње на подручју града Зворник за 2021. годину 
18. Разматрање Извјештајa о стању у пољопривреди на подручју града Зворник у 2020. 

години 
19. Разматрање Информацијe о стању у спорту на подручју града Зворник за 2020. годину 
20. Разматрање Извјештајa о раду Комисије за повратак, развој и интеграцију за 2020. годину 
21. Разматрање Акционог плана мјера за отклањање пропуста и неправилности утврђених 

по извјештају о проведеној финансијској ревизији града Зворник за период од 01.01-
31.12.2019. године  

22. Разматрање Информације о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности 
саобраћаја на подручју града Зворник за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године 



 

 
 
 

 

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, 25.02.2021. године       

                                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                                Менсур Селимовић 
 
 

 

 


