
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА 1. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
ОДРЖАНЕ 17. ФЕБРУАРА  2021. ГОДИНЕ У ВЕЛИКОЈ САЛИ 

 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
 

Прва  редовнa  сједница Скупштине града Зворник одржана је 17. фебруара 2021. године.  
Скупштина је почела са радом у 10 часова и 10 минута.  
Сједницом предсједава Менсур Селимовић, предсједник Скупштине града Зворник. 
 
Предсједавајући је констатовао да сједници присуствује 29 одборника и да Скупштина може 
пуноправно радити и одлучивати.  
 
Сједници оправдано нису приступили одборници: Радивоје Новаковић и Велизар Аћимовић. 

Поред одборника сједници присуствују:  
Градоначелник Зоран Стевановић, Замјеник Градоначелника  Бојан Ивановић, шеф Кабинета 
Градоначелника Драгана Милошевић, начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић, 
начелник Одјељења за  привреду и друштвене дјелатности Дарко Стефановић,  начелник 
Одјељења за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Бранко Јашић, замјеник 
командира Професионалне ватрограсне јединице Саша Илић и представници медија.   
 
Прије преласака на утврђивање дневног реда, одборник Милорад Шакотић положио је свечану 
заклетву. 
 
Предсједавајући је прочитао предложени   
  

 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 
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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  

 
Обзиром да је дневни ред усвојен једногласно, Скупштина је наставила рад разматрањем 
тачака према утврђеном дневном реду како слиједи: 
 

Тачка 1. 
Предсједавајући отвара расправу о Изводу из Записника са  констутивне сједнице  Скупштине 
града Зворник одржане  22.01.2021. године.  
 
У расправи је учествовао одборник Драгослав Милановић. 
 
Скупштина се потом изјаснила о записнику са конститутивне сједнице   одржане 22.01.2021. 
године.  
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени записник усвојен 
једногласно. 
            

Тачка 2. 
Одборничка питања;  
 
1. Одборник Бoјан Лукић  
Поставио је једно  одборничко  питање која гласе: 
 

1. „У Мјесној заједници Улице, број 13, има 10 кућа које нису прикључене на 
канализациону мрежу. Мене занима да ли локална власт планира изградњу 
канализације за те људе?“ 

 
2. Одборник Бoјан Јоковић  
Поставио је једно  одборничко  питање која гласе: 
 
„Овим путем, Клуб одборника Уједињене Српске жели да укаже на неправилност у раду 
Комисије за стипендије Града Зворник поводом стипендирања будућих студената из града 
Зворник. 
Наиме, према расписаном конкурсу за стипендирање студената, број 02-67-1/20 , објављеном 
10.11.2020. године, а који је трајао до 11.12.2020. године, Комисија за стипендије дужна је да у 
року од 45 дана од истека конкурса на огласној табли Градске управе Зворник, у свим мјесним 
канцеларијама на подручју града Зворник и на Интернет страници Градске управе објави 
резултате истог, да би након тога услиједио жалбени рок у трајању од 8 дана и на послијетку, 
закључивање уговора о стипендирању између студената стипендиста и Градске управе 
Зворник. 
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Рок за објаву  резултата истекао је 25. Јануара текуће године, а резултати конкурса још увијек 
нису објављени . 
Међутим , да случај постане још већи апсурд, на сајту Градске управе, у рубрици Стипендије 
20/21 стоји прошлогодишња ранг листа студената. 
Питамо, Градоначелника, Комисију за стипендије , као и скупштинску већину:Кога или шта 
чекају да би будућим академским грађанима, додијелили стипендије?. Овим чином, 
занемаривањем сопствених одлука, Градска управа показује да нема обзира према студентима 
као групацији којој треба посветити много више пажње, него се мисли“. 
 
Одговор на наведено питање дао је начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
Дарко Стефановић  на сједници скупштине. 
  
3. Одборник Ненад Продановић  
 

Поставио је два  одборничка  питања која гласе: 
 

1. „Моје одборничко питање је усмјерено на Одјељење за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја. 

Пошто у претходном мандату као одборник имао сам обећања да ће бити урађена расвјета у 
мјесној заједници Зелиње, и у једном дјелу села да се обезбједи прикључак на водоводну 
мрежу. 
До данас по ова два питања није ништа урађено,свјестан ситуације и положаја мјесне 
заједнице Зелиње из које људи одлазе и све је мањи број становника, мислим да је за овај 
одлазак људи добрим дјелом заслуга небриге локалне власти. 
 „Питам, да ли стамбено комунално одјељење има намјеру да се позабави овим проблемима и 
када је у плану да се ови проблеми ријеше? 
 

2. Колико у Кабинету Градоначелника има савјетника и који су то људи? С обзиром да је у 
нацрту буџета за кабинет Градоначелника издвојено 1.066.100,00 КМ.“ 

 
4. Одборник Бранка Еркић  
Поставила  је једно  одборничко  питање које гласи: 
 

1. „Како и на који начин се планира ријешити проблем паса луталица на подручју града 
Зворник , а посебно у близини школских објеката, дјечијих паркова, као и мјеста за 
одлагање смећа? 

Имала сам прилику да ми се у посљедњих мјесец дана све чешће обраћају родитељи ученика, 
као и старија лица, да се плаше за безбједност своје дјеце, као и своју безбједност. Уколико 
бисмо се осврнули на званичне евиденције наших званичних институција и полиције, могли 
бисмо се увјерити у ово о чему говорим. Бројни су проблеми који су резултат паса луталица: 

- Прије свега , нападају наше грађане 
- Уништавају власништво људима у сеоским подручјима (нпр.ситну стоку) 
- Преносиоци су заразе на људе  
- Загађују животну средину 

Тачка 3. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Одлуке о усвајању Нацрта буџета града 
Зворник за 2021. годину, а потом су предсједник  Комисије за статутарна питања и прописе и 
предсједник Комисије за буџет и финансије поднели извјештај  комисије о наведеном 
приједлогу. 
 

Образложење по овој тачки дневног реда дао је начелник Одјељења  за финансије Срђан 
Деспић. 
 

У расправи су учествовали одборници: Ненад Продановић, Бојан Лукић, Бојан Јоковић, Бранка 
Еркић, Замјеник Градоначелника и Градоначелник Зоран Стевановић. 
 

Скупштина се потом изјаснила о Приједлогу Одлуке о усвајању Нацрта буџета града Зворник за 
2021. годину. 
 

После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени приједлог  усвојен са 23 
гласа „за“, и 6 „против“. 
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Тачка 4. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Одлуке  о  начину примопредаје дужности у 
случају престанка мандата, Комисија за статутарна питања и прописе је дала позитивно 
мишљење на приједлог одлуке. 
 
Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се изјаснила о 
Приједлогу Одлуке  о  начину примопредаје дужности у случају престанка мандата.  
  
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је  наведени приједлог  усвојен 
једногласно.  
 
 

Тачка 5. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу 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, Комисија за статутарна 
питања и прописе је дала позитивно мишљење на приједлог одлуке. 
 
У расправи су учествовали: одборник Бојан Лукић и замјеник командира Професионалне 
ватрогасне јединице Саша Илић. 
 
Скупштина се потом изјаснила о Приједлогу 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. 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је  наведени приједлог усвојен са 27 
гласова „за“ и 2 „уздржана“. 
 

Тачка 6. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Одлуке о коришћењу средстава наплаћених од 
новчаних накнада по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно 
у 2021. години,  Комисија за статутарна питања и прописе је дала позитивно мишљење на 
приједлог одлуке. 
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је начелник Одјељења  за привреду и друштвене 
дјелатности Дарко Стефановић. 
 
Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се изјаснила о 
Приједлогу Одлуке о коришћењу средстава наплаћених од новчаних накнада по основу 
промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно у 2021. години.   
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је  наведени приједлог усвојен са 26 
гласова „за“ и 3 „уздржана“. 
 

Тачка 7. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Одлуке о утврђивању просјечне коначне 
грађевинске цијене корисне површине стамбеног и пословног простора у 2020. години,  
Комисија за статутарна питања и прописе је дала позитивно мишљење на приједлог одлуке. 
 

Образложење по овој тачки дневног реда дао је начелник Одјељења  за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја Бранко Јашић. 
 

Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се изјаснила о 
Приједлогу Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене корисне површине 
стамбеног и пословног простора у 2020. години.  
 

После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 28 
гласова „за“ , док 1 одборник није гласао. 
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Тачка 8. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Одлуке о утврђивању критеријума и 
расписивању Јавног конкурса  за избор и именовање  секретара Скупштине града Зворник ,  
Комисија за статутарна питања и прописе је дала позитивно мишљење на приједлог одлуке. 
 
Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се изјаснила о 
Приједлогу Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса  за избор и 
именовање  секретара Скупштине града Зворник. 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 28 
гласова „за“ , док 1 одборник није гласао. 
 

Тачка 9. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу 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, 
Комисија за статутарна питања и прописе је дала позитивно мишљење на приједлог одлуке. 
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић. 
 
У расправи је учествовао одборник Ненад Продановић.  
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да  је Приједлог  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 усвојен једногласно. 

Тачка 10. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Одлуке о измјени и допуни Одлуке о 
утврђивању висине основне плате и других права из радног односа функционера града 
Зворник, Комисија за статутарна питања и прописе је дала позитивно мишљење на приједлог 
одлуке. 
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је секретар Скупштине Зоран Ђукановић. 
 
Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се изјаснила о 
Приједлогу Одлуке о измјени и допуни Одлуке о утврђивању висине основне плате и других 
права из радног односа функционера града Зворник. 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 26 
гласова „за“, и 3 „уздржана“. 

Тачка 11. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Програма рада Скупштине града Зворник за 
2021. годину. 
 
Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се изјаснила о 
Приједлогу Програма рада Скупштине града Зворник за 2021. годину. 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени програм усвојен 
једногласно. 

У раду скупштине направљена је пауза, како би Комисија за избор и именовање одржала 
сједницу. 
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Тачка 12. 

У оквиру ове тачке предвиђено је  разрјешење, избор и именовање и то: 
 

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

1.2. именовање Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима 
1.3. именовање Комисије за друштвени надзор, награде и признања 
1.4. именовање Комисије за заштиту околине културног и природног наслеђа 
1.5. именовање Комисије за односе са вјерским заједницама 
1.6. именовање Комисије за борачка питања и социјалну заштиту 
1.7. именовање Комисије за питања младих 
1.8. именовање Комисије за спорт и културу  
1.9. именовање Комисије за планирање градског развоја 
1.10. именовање Одбора за Кодекс понашања 
1.11. именовање Комисије за провођење јавног конкурса за избор секретара 

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

Градске управе Града Зворник 
1.13. именовање в.д. начелника Одјељења за финансије 
1.14. именовање в.д. начелника Одјељења за просторно уређење 
1.15. именовање в.д. начелника Одјељења за стамбено комуналне послове и послове 

саобраћаја 
1.16. именовање в.д. начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту 
1.17. именовање в.д. начелника Одјељења за општу управу 
1.18. именовање в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
1.19. именовање в.д начелника Одјељења за инспекцијски надзор 
1.20. именовање в.д. начелника Одјељења комуналне полиције 
1.21. именовање в.д. начелника Службе за јавне набавке,  управљање развојем и 

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

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

 
Сходно члану 35. Пословника Скупштине Града  Предсједник Комисије  за избор и именовање  
предлажио је  Скупштини да се у 9 сталних радна тијела СГ и један одбор изаберу односно 
именују следећи кандидати како слиједи: 
 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ПРЕДСТАВКЕ И 
ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА И САРАДЊУ СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
1. Љубица Васиљевић, одборник, предсједник 
2. Вјекослав Херцеговац, одборник, члан 
3. Раденко Ђурић, одборник, члан 
4. Елвиса Гушић, одборник, члан 
5. Дејан Савић, одборник, члан 

 
КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И САРАДЊУ СА  
ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА 

1. Раденко Ђурић,одборник, предсједник 
2. Раде Лујић, одборник, члан 
3. Биљана Писић, одборник, члан 
4. Менсур Селимовић, одборник, члан 
5. Станко Цветаноски, одборник, члан 
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КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР, 
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

1. Биљана Писић, одборник, предсједник 
2. Гордан Вуковић, одборник, члан 
3. Бранко Пејић, одборник, члан 
4. Милијана Јовичић, из реда ист.гр, члан 
5. Славиша Влачић, из реда ист.гр, члaн 

 
   КОМИСИЈА  ЗА ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ, 
КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА 

1. Гордан Вуковић, одборник, предсједник 
2. Срђан Богићевић, одборник, члан 
3. Александар Перић, из реда ист.гр, члан 

 
КОМИСИЈА ЗА ОДНОСЕ СА ВЈЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

1. Џемаил Исић, одборник, предсједник 
2. Радивоје Новаковић, одборник, члан 
3. Драгослав Милановић, одборник, члан 

 
КОМИСИЈА ЗА БОРАЧКА ПИТАЊА  
И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

1. Драган Дејић, одборник, предсједник 
2. Стево Лазаревић, одборник, члан 
3. Милорад Шакотић, одборник, члан 
4. Бојан Лукић, одборник, члан 
5. Радивоје Новаковић, одборник, члан 

 
КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊЕ МЛАДИХ 

1. Иван Поповић, одборник, предсједник 
2. Александар Крсмановић, одборник, члан 
3. Далибор Павловић, одборник, члан 
4. Вељо Тијанић, из реда младих, члан 
5. Александар Васић, из реда младих, члан 

 
КОМИСИЈА ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ 

1. Александар Писић, одборник, предсједник 
2. Дејан Савић, одборник, члан 
3. Бранко Пејић,  одборник, члан 
4. Младен Лукић, из реда к.с.рад, члан 
5. Миљан Ћосић, из реда к.с рад, члан 

 
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ 
ГРАДСКОГ РАЗВОЈА 

1. Синиша Мијатовић, одборник, предсједник 
2. Александар Крсмановић, одборник, члан 
3. Љубица Васиљевић, одборник, члан 
4. Џемаил Исић, одборник, члан 
5. Биљана Милић, из реда стр, члан 
6. Миладин Ристић, из реда стр, члан 
7. Бојан Ћирковић, из реда стр, члан 

 
ОДБОР ЗА КОДЕКС ПОНАШАЊА 

1. Драган Риђошић, одборник, предсједник 
2. Милан Ђокић, одборник, члан 
3. Зоран Обреновић, одборник, члан 
4. Субхија Ибрахимовић, угл. и аф.грађ., члан 
5. Гордан Јовановић, угл. и аф.грађ., члан 
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Предсједник Комисије за избор и именовање предлажио да се у Комисију за провођење јавног 
конкурса за избор секретара Скупштине града Зворник именују: 

1. Александар Крсмановић , одборник, предсједник Комисије 
2. Срђан Богићевић, одборник, члан 
3. Мирослав Васић, службеник,члан 
4. Срђан Деспић , службеник, члан, члан 
5. Немања Мићић, листа стручњака, члан. 

 
Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се појединачно изјаснила 
о сваком приједлогу. 
 

- Први приједлог комисије, усвојен је са 26 гласова „за“, 1 „против“, док 2 одборника нису 
гласала  

- Други приједлог комисије усвојен је са 26 гласова „за“, док 3 одборника нису гласала 
- Трећи приједлог комисије усвојен је са 25 гласова „за“, док 4 одборника нису гласала 
- Четврти приједлог комисије усвојен је са 26 гласова „за“, док 3 одборника нису гласала 
- Пети приједлог комиисје усвојен је са 26 гласова „за“, док 3 одборника нису гласала 
- Шести  приједлог комисије усвојен је са 26 гласова „за“, док 3 одборника нису гласала 
- Седми приједлог комисије усвојен је са 25 гласова „за“, док 3 одборника нису гласала 
- Осми  приједлог комисије усвојен је са 26 гласова „за“, док 3 одборника нису гласала 
- Девети приједлог комисје усвојен је са 26 гласова „за“, док 3 одборника нису гласала 
- Десети  приједлог комисије усвојен је са 25 гласова „за“, док 4 одборника нису  гласала 
- Једанаести приједлог комисије усвојен је са 26 гласова „за“, док 3 одборника нису 
гласала 

 

Градоначелник Зоран Стевановић предложио је Закључак  о констатовању престанка мандата 
начелника одјељења и служби Градске управе Града Зворник и то: 

- Одјељења за финансије 
- Одјељења за просторно уређење 
- Одјељења за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
- Одјељења за борачко инвалидску заштиту 
- Одјељења за општу управу 
- Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности 
- Одјељења за инспекцијски надзор 
- Одјељење комуналне полиције 
- Службе за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
- Службе за заједничке послове и управљање људским ресурсима 
- Службе цивилне заштите 

. 
Скупштина се потом изјаснила о наведеном приједлогу  Гадоначелника. 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени закључак усвојен 
једногласно. 
  
Градоначелник  је предложио  да се за в.д. начелника Одјељења и служби до окончања 
поступка јавне конкуренције за период 90 дана именују следећи кандидати: 

- У Одјељење за финансије Срђан Деспић 
- У Одјељење за просторно уређење Бошко Којић 
- У Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћа Бранко Јашић 
- У Одјељење за борачко инвалидску заштиту Жељко Смиљанић 
- У Одјељење за општу управу Мерсад Мехмедовић 
- У Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Дарко Стефановић 
- У Одјељење за инспекцијски надзор Фахир Ферхатбеговић 
- У Одјељење Комуналне полиције Горан Писић 
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- У Службу  за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу Милош 
Томић 

- У службу за заједничке послове и управљање људским ресурсима Ђоко Јанковић 
- У службу Цивилне заштите Рајко Јурошевић 

 
У расправи су учествовали одборници: Бојан Лукић, Ненад Продановић, Иван Поповић и 
Градоначелник Зоран Стевановић. 
 
Скупштина се затим изјаснила о приједлозима Градоначелника 
 
Приједлог, да се Срђан Деспић именује за в.д. начелника Одјељења за финансије усвојен је са 
24 гласа „за“, 1 „против“, док се 4 одборника нису изјаснила. 
 
Приједлог, да се Бошко Којић именује за в.д. начелника Одјељења за просторно уређење, 
усвојен је са 23 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 3 „уздржана“. 
 
Приједлог, са Бранко Јашић именује за в.д. начелника Одјељења за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја усвојен је 23 гласа „за“ и 6 „уздржаних“ . 
 
Приједлог, да се Жељко Смиљанић именује за в.д. начелника Одјељења за борачко 
инвалидску заштиту усвојен је са 23 гласа „за“ и 6 „против“ 
 
Приједлог, да се Мерсад Мехмедовић именује за в.д. начелника Одјељења за општу управу, 
увојен је са 23 гласа „за“ и 6 „против“ 
 
Приједлог, да се Дарко Стефановић именује за в.д. начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности усвојен је са 26 гласова „за“ и 3 „уздржана“.  
 
Приједлог, да се Фахир Ферхатбеговић  именује за в.д. начелника Одјељења за  инспекцијски 
надзор усвојен је са 23 гласа „за“ , 5 „против“ , док 1 одборник није гласао. 
 
Приједлог, да се Горан Писић  именује за в.д. начелника Одјељења Комуналне полиције 
усвојен је са 23 гласа „за“  и 6 „уздржаних“. 
 
Приједлог, да се Милош Томић  именује за в.д. начелника  Службе  за јавне набавке, 
управљање развојем и међународну сарадњу усвојен је са 23 гласа „за“  и 6 „уздржаних. 
 
Приједлог, да се Ђоко Јанковић  именује за в.д. начелника Службе  за заједничке послове и 
управљање људским ресурсима усвојен је са 23 гласа „за“  и 6 „уздржаних. 
 
Приједлог, да се Рајко Јурошевић  именује за в.д. начелника Службе Цивилне заштите усвојен 
је са 23 гласа „за“  и 6 „уздржаних. 
 
Обзиром да је дневни ред исцрпљен, предсједавајући закључује рад 1. редовне сједнице 
Скупштине града  Зворник у 13:20.  
 
                 
                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА
  
        Менсур Селимовић
                                        
 


