
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА 2. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
ОДРЖАНЕ 4. МАРТА  2021. ГОДИНЕ У ВЕЛИКОЈ САЛИ 

 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
 

Друга  редовнa  сједница Скупштине града Зворник одржана је 4. марта  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 30 одборника, да је одборник Велизар 
Аћимовић најавио да ће каснити и да Скупштина може пуноправно радити и одлучивати.  
   

Поред одборника сједници присуствују:  
Градоначелник Зоран Стевановић, Замјеник Градоначелника  Бојан Ивановић, шеф Кабинета 
Градоначелника Драгана Милошевић, вд начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић, вд 
начелник Одјељења за  привреду и друштвене дјелатности Дарко Стефановић,  вд начелник 
Одјељења за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Бранко Јашић, замјеник 
командира Професионалне ватрогасне јединице Саша Илић, Командир Полицијске управе 
Драгослав Остојић, Никола Дробњак испред ЈУ Центар за социјални рад Зворник и 
представници медија.   
 
 
Предсједавајући је прочитао предложени   
 
      

 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 
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Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић, предожио је да се дневног реда повуку следеће 
тачке: 

- Приједлог  Одлуке о усвајању буџета града Зворник за 2021. годину 
- Приједлог  Одлуке о извршењу буџета града Зворник за 2021. годину“ 
- Приједлог  Одлукe о утврђивању критеријума категоризације спортова, спортских грана, 

услова за финансирање спорта и расподјели средстава спортским организацијама града 
Зворник за 2021. годину и 

- Приједлог  Програмa кориштења буџетских  средстава за подстицај пољопривредне 
производње на подручју града Зворник за 2021. годину. 

 
 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић, предожио је да се у дневни ред уврсти 

- Приједлог Одлуке o уступању градског стадиона на привремено коришћење Фудбалском 
клубу “Дрина“ Зворник“ 

 
Приједлог, да се у дневни ред уврсти „Приједлог Одлуке o уступању градског стадиона на 
привремено коришћење Фудбалском клубу “Дрина“ Зворник“, усвојен је једногласно. 

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

1. Усвајање записника са 1. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Приједлога  Oдлуке о прихватању кредитног  задужења 
4. Разматрање Приједлога Одлукe о усвајању Плана утрошка средстава од концесионих 

накнада за 2021. годину  
5. Разматрање Приједлога Одлукe о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта за 2021. годину 
6. Разматрање Приједлога Одлукe о коришћењу  намјенских средстава посебних намјена 

од водних накнада у 2021. години  
7. Разматрање Приједлога  Плана о  коришћењу намјенских средстава остварених по 

основу накнаде за експлоатацију шума за 2021. годину  
8. Разматрање Приједлога Одлуке о оснивању Професионалне ватрогасно-спасилачке 

јединице Зворник  
9. Разматрање Приједлога Oдлуке о утврђивању листе стручњака за именовање конкурсних 

комисија за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи Града Зворник 
10. Разматрање Приједлога Одлуке o уступању градског стадиона на привремено 

коришћење Фудбалском клубу “Дрина“ Зворник 
11. Разматрање Приједлога Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама 
12. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о предаји на управљање православног 

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

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

комисије о  процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју 
15. Разматрање Извјештајa о стању у пољопривреди на подручју града Зворник у 2020. 

години 
16. Разматрање Информацијe о стању у спорту на подручју града Зворник за 2020. годину 
17. Разматрање Извјештајa о раду Комисије за повратак, развој и интеграцију за 2020. годину 
18. 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  

19. 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 
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Тачка 1. 
Предсједавајући отвара расправу о Изводу из Записника са  1. редовне сједнице  Скупштине 
града Зворник одржане  17.02.2021. године.  
 
У расправи су учествовали одборници Бојан Лукић и Ненад Продановић.  
 
Скупштина се потом изјаснила о записнику са 1. редовне сједнице сједнице   одржане 
17.02.2021. године.  
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени записник усвојен са 27 
гласова „за“ и 3 „уздржана“. 
            

Тачка 2. 
Одборничка питања;  
 
1. Одборник Бранка Еркић  
Поставила је једно  одборничко  питање које гласи: 
 

1. „Колико је влада Републике Српске заједно са својим министарствима у задњих 10 
година уложила финансијских средстава и помоћи по свим основама (донације,Србија, 
развојни програм,ИРБ итд) у тада општину а сада Град Зворник? ( у писаној форми) 
Таксативно набројати пројекте које је влада и министарства суфинансирала у Град 
Зворник задњих 10 година. 

 
2. Одборник Бојан Јоковић 
Поставио је једно одборничко питање које гласи: 
 

1. „Да ли је истинита информација да Град Зворник планира измјештање градског 
стадиона и рушење Соколског дома како би се на истом земљишту правиле стамбене 
зграде и народу ускратило кориштење јавних површина? 
 
 

3. Одборник Ненад Продановић  
Поставио је два  одборничка  питања која гласе: 
 

1. „Претходно одборничко питање које сам поставио, везано за савјетнике 
градоначелника, нисам добио потпун одговор, те с тога тражим да ми се прецизно 
одговори на следеће питање: 
Кабинет градоначелника је ангажовао седам савјетника! Која су њихова имена, стручна 
спрема, занимање и колико за њихова примања издвајамо новца из градског буџета, на 
годишњем нивоу? 

2. С обзиром да ми на претходно одборничко питање нисте дали прецизан одговор, исто 
поново постављам које гласи: 
Када ће у МЗ Зелиње улична расвјета коначно бити завршена? 

 
Тачка 3. 

Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Oдлуке о кредитном задужењу, а потом је 
предсједник Комисије за статутарна питања и прописе поднио извјештај  комисије.  
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић.  
 
У расправи су учествовали одборници: Ненад Продановић, Бојан Лукић, Иван Поповић и 
Замјеник Градоначелника. 
 
Скупштина се потом изјаснила о Приједлогу  Oдлуке о кредитном задужењу. 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени приједлог  усвојен са 27 
гласова „за“, и 3 „против“. 
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Тачка 4. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу  Одлукe о усвајању Плана утрошка средстава 
од концесионих накнада за 2021. годину,  Комисија за статутарна питања и прописе је дала 
позитивно мишљење на приједлог одлуке. 
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је вд начелник Одјељења за финансије Срђан 
Деспић. 
 
У расправи су учествовали одборник  Бојан Лукић и Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић.  
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 27 
гласова „за“ и 3 „уздржана“.  
 
 

Тачка 5. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Одлукe о утврђивању накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта за 2021. годину. Комисија за статутарна питања и прописе је 
дала позитивно мишљење на приједлог одлуке. 
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је вд 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 Одлукe о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 
2021. годину. 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је  наведени приједлог усвојен 
једногласно. 
 

Тачка 6. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Одлукe о коришћењу  намјенских средстава 
посебних намјена од водних накнада у 2021. години.  Комисија за статутарна питања и прописе 
је дала позитивно мишљење на приједлог одлуке. 
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је вд начелник Одјељења  за привреду и 
друштвене дјелатности Дарко Стефановић. 
 
Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се изјаснила о  
Приједлогу Одлукe о коришћењу  намјенских средстава посебних намјена од водних накнада у 
2021. години. 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен 
једногласно.  
 
У међувремену је стигао одборник Велизар Аћимовић. 
 

Тачка 7. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу  Плана о  коришћењу намјенских средстава 
остварених по основу накнаде за експлоатацију шума за 2021. годину. 
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је вд начелник Одјељења  за привреду и 
друштвене дјелатности Дарко Стефановић. 

Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се изјаснила о 
Приједлогу  Плана о  коришћењу намјенских средстава остварених по основу накнаде за 
експлоатацију шума за 2021. годину. 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен 
једногласно.  
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Тачка 8. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Одлуке о оснивању Професионалне 
ватрогасно-спасилачке јединице Зворник. Комисија за статутарна питања и прописе је дала 
позитивно мишљење на приједлог одлуке. 
 
У расправи је учествовао одборник Ненад Продановић.  
 
Скупштина се потом изјаснила о Приједлогу Одлуке о оснивању Професионалне ватрогасно-
спасилачке јединице Зворник. 
     
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен 
једногласно.  
 

Тачка 9. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Oдлуке о утврђивању листе стручњака за 
именовање конкурсних комисија за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи 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 Oдлуке о утврђивању листе стручњака за именовање конкурсних комисија за 
попуну упражњених радних мјеста у Градској управи Града Зворник.  
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 28 
гласова „за и 3 „против“. 

Тачка 10. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу  Одлуке o уступању градског стадиона на 
привремено коришћење Фудбалском клубу “Дрина“ 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 o уступању градског стадиона на привремено коришћење Фудбалском 
клубу “Дрина“ Зворник 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен 
једногласно. 

Тачка 11. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу  Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
комуналним таксама.  Комисија за статутарна питања и прописе је дала позитивно мишљење 
на приједлог одлуке. 
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је вд 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 измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама. 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 28 
гласова „за и 3 „уздржана“. 
 

Тачка 12. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Одлуке о измјени Одлуке о предаји на 
управљање православног гробља у Челопеку.  Комисија за статутарна питања и прописе је 
дала позитивно мишљење на приједлог одлуке. 
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је вд начелник Одјељења за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја Бранко Јашић. 
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Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се изјаснила о  
Приједлогу Одлуке о измјени Одлуке о предаји на управљање православног гробља у 
Челопеку. 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 30 
гласова „за“, док се 1 одборник није изјаснио. 

Тачка 13. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Одлуке о измјени Одлуке о оснивању 
организационе јединице ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник.  Комисија за статутарна 
питања и прописе је дала позитивно мишљење на приједлог одлуке. 
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је вд 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 измјени Одлуке о оснивању организационе јединице ЈПВОУ Дјечији вртић 
„Наша радост“, Зворник. 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 30 
гласова „за“, док се 1 одборник није изјаснио. 

Тачка 14. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу Одлуке о  измјени Одлуке о формирању 
Првостепене стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са 
сметњама у развоју.  Комисија за статутарна питања и прописе је дала позитивно мишљење на 
приједлог одлуке. 
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је представник ЈУ Центар за социјални рад 
Никола Дробњак. 
 
Обзиром да није било пријављених за учешће у расправи, Скупштина се изјаснила о  
Приједлогу Одлуке о  измјени Одлуке о формирању Првостепене стручне комисије о процјени 
потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју. 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен 
једногласно. 
 
Предсједник констатује да је одборник  Драган Риђошић напустио је  сједницу због раније 
преузетих обавеза. 

 
Тачка 15. 

Предсједавајући отвара расправу о  Извјештају о стању у пољопривреди на подручју града 
Зворник у 2020. години. 
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је вд начелник Одјењења за привреду и 
друштвене дјелатности Дарко Стефановић. 
 
У расправи је учествовао одборник Ненад Продановић. 
 
Скупштина се потом изјаснила о  Извјештају  о стању у пољопривреди на подручју града 
Зворник у 2020. години. 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени извјештај усвојен са 27 
гласова „за“ и 3 „уздржана“. 
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Тачка 16. 
Предсједавајући отвара расправу о Информацији о стању у спорту на подручју града Зворник 
за 2020. годину.  
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је вд начелник Одјењења за привреду и 
друштвене дјелатности Дарко Стефановић. 
 
У расправи је учествовао одборник Бојан Лукић.  
 
Скупштина се потом изјаснила о  Информацији о стању у спорту на подручју града Зворник за 
2020. годину.  
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведена информација усвојена са 
24 гласа „за“ и 6 „уздржаних“. 

Тачка 17. 
Предсједавајући отвара расправу о Извјештају о раду Комисије за повратак, развој и 
интеграцију за 2020. годину 
 
У расправи је учествовао одборник Бојан Јоковић. 
 
Скупштина се потом изјаснила о  Извјештају  о раду Комисије за повратак, развој и интеграцију 
за 2020. годину 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени извјештај усвојен са 27 
гласова „за“ и 3 „против“. 

Тачка 18. 
Предсједавајући отвара расправу о Приједлогу  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.  
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић. 
 
Скупштина се потом изјаснила о  Приједлогу  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.  
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведени план  усвојен са 27 
гласова „за“ и 3 „против“. 

Тачка 19. 
Предсједавајући отвара расправу о Информацији о стању криминалитета, јавног реда и мира и 
безбједности саобраћаја на подручју града Зворник за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године 
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је командир Полицијске управе Драгослав 
Остојић. 
 
У расправи је учествовао одборник Бојан Лукић и командир Полицијске управе Драгослав 
Остојић. 
 
Скупштина се потом изјаснила о  Информацији о стању криминалитета, јавног реда и мира и 
безбједности саобраћаја на подручју града Зворник за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је наведена информација  усвојена 
једногласно. 

Обзиром да је дневни ред исцрпљен, предсједавајући закључује рад 2. редовне сједнице 
Скупштине града  Зворник у 12:03.  
               
                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                 Менсур Селимовић 
 


