
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

ОДРЖАНЕ 17. МАРТА  2021. ГОДИНЕ У ВЕЛИКОЈ САЛИ 
 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
Трећа  редовнa  сједница Скупштине града Зворник одржана је 17. марта  2021. године.  
Скупштина је почела са радом у 10 часова и 10 минута.  
Сједницом предсједава Менсур Селимовић, предсједник Скупштине града Зворник. 
 
На почетку сједнице, након краће расправе између предсједника скупштине и одборника 
Уједињене Српске Продановић Ненада, због неовлаштеног постављања уређаја за снимање, 
предсједник Скупштине је одборнику Продановић Ненаду, у складу са чланом 77. став 3. 
Пословника Скупштине града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, 
број 5/17), изрекао опомену због повреде из члана 77. став 2. тачка в) Пословника Скупштине 
града Зворник - „ометање нормалног рада на сједници“. 
 
Предсједавајући је отворио Трећу редовну сједницу и  констатовао да сједници присуствује 30 
одборника и да је одборница Елвиса Гушић, најавила своје одсуство, тако да Скупштина може 
пуноправно радити и одлучивати.  
   

Поред одборника сједници присуствују:  
Градоначелник Зоран Стевановић, Замјеник Градоначелника  Бојан Ивановић, вд начелник 
Одјељења за финансије Срђан Деспић, вд начелник Одјељења за  привреду и друштвене 
дјелатности Дарко Стефановић и представници медија.   
 
Предсједавајући је прочитао предложени   
      

 Д н е в н и   р е д 
 

1. Усвајање записника са 2. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Приједлога  Одлуке о усвајању буџета града Зворник за 2021. годину 
4. Разматрање Приједлога Одлуке о извршењу буџета града Зворник за 2021. годину  
5. Разматрање Приједлога Одлукe о утврђивању критеријума категоризације спортова, 

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

6. Разматрање Приједлога 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 прихватању Гранта заједничког Европског фонда за Западни Балкан за финансирање 
пројекта изградње водоводног система Локањ - Пилица, фаза 1 и постројења за пречишћавање 
отпадних вода за насеље Табанци, што су одборници усвојили једногласно. 
 
Одборници су затим усвојили предложени дневни ред већином гласова, са 27 гласова „за“ и 3 
„против“. 

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

1. Усвајање записника са 2. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Приједлога  Одлуке о усвајању буџета града Зворник за 2021. годину 
4. Разматрање Приједлога Одлуке о извршењу буџета града Зворник за 2021. годину  
5. Разматрање Приједлога Одлукe о утврђивању критеријума категоризације спортова, 

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

6. Разматрање Приједлога Одлуке o прихватању Гранта заједничког Европског фонда за 
Западни Балкан за финансирање пројекта изградње водоводног система Локањ - 
Пилица, фаза 1 и постројења за пречишћавање отпадних вода за насеље Табанци 

7. Разматрање Приједлога Програмa кориштења буџетских средстава за подстицај 
пољопривредне производње на подручју града Зворник за 2021. годину 
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Ад – 1: Усвајање записника са 2. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
 
Предсједавајући је отварио расправу о Изводу из Записника са  Друге редовне сједнице  
Скупштине града Зворник одржане  4. марта 2021. године, који су одборници усвојили 
једногласно.  
            
Ад – 2: Одборничка питања 
 
Своје учешће у оквиру ове тачке узели су следећи одборници: 
 
Одборник Бојан Лукић поставио је једно  одборничко  питање које гласи: 
 

1. „Може ли се упутити допис Бобар осигурању или неком, ко је већ надлежан, да се 
пољопривредним произвођачима омогући да своја вoзила, односно да врше технички 
преглед на Шепку или негдје ближе осим Бобар осигурања на Дивичу?“ 

 
Одборник Ненад Продановић поставио је два одборничка питање која гласе: 
 

1. Када ће бити одржани избори за предсједнике Месних заједница? 
    У складу са чланом 167. став 1. Пословника Скупштине града Зворник, одговор на 

постављено питање дао је замјеник Градоначелника Бојан Ивановић.  
 
2. „Колики је акумулирани дефицит у локалним фирмама у задњих 10 година (без 

фиктивних извјештаја) и то Дом здравља Зворник, Дом омладине, ЈУ Рекреативно 
спортски центар, Зворник стан, а посебно тражимо извјештај колики је тренутни дуг 
заједно са кредитним средствима за ''Регионалну депонију смећа Зворник'' гдје је хаос, а 
град учествује у томе? Молим да ми се одговор достави у писаној форми са тачно 
наведеним цифрама за свако предузеће.“ 

 
Одборник Бојан Јоковић поставио је једно одборничко  питање које гласи: 
 

1. „Због чега се забрањује снимање комплетне сједнице ако је већ новинарима дозвољено 
присуство истој? Како сте дошли до закључка да укључене камере које стоје на ногарама 
удаљене од одборника погоршавају епидемиолошку ситуацију? Једини закључак је да не 
желите јавност да информишете шта се дешава на сједницама, већ вашим накнадним 
изјавама обмањујете народ о вашем дјеловању?“ 

 
Одборник Бранка Еркић поставила је једно одборничко питање које гласи: 
 

1. „Колико је Градска управа изгубила судских процеса у протеклих пет година? Навести у 
којим предметима су изгубљени спорови и који је укупан износ новчаних средстава за 
наведени период?“ 
У складу са чланом 167. став 1. Пословника Скупштине града Зворник, одговор на 
постављено питање дао је замјеник Градоначелника Бојан Ивановић.  

 
Ад – 3: Разматрање Приједлога  Одлуке о усвајању буџета града Зворник за 2021. годину 
 
Извјештај са сједнице Комисије за статутарна питања и прописе поднио је предсједник  
комисије Иван Поповић, а извјештај са сједнице Комисије за буџет и финансије поднио је 
предсједник комисије Милан Ђокић.  
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Срђан Деспић, вд начелник Одјељења за 
финансије. 
 
Клуб одборника Уједињена Српска, у току расправе о приједлогу, поднио је 24 амандмана на 
које је Комисија за буџет и финансије дала негативно мишљење, а предлагач материјала није 
прихватио ниједан амандман 
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Скупштина се потом изјаснила појединачно о сваком поднесеном амандману 
 
Амандман 1 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 2 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 3 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 4 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 5 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 6 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 7 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 8 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 9 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 10 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 11 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 12 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 13 није прихваћен са 6 гласова „за“, 24 „против“. 
Амандман 14 није прихваћен са 6 гласова „за“, 24 „против“. 
Амандман 15 није прихваћен са 6 гласова „за“, 24 „против“. 
Амандман 16 није прихваћен са 6 гласова „за“, 24 „против“. 
Амандман 17 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 18 није прихваћен са 6 гласова „за“, 24 „против“. 
Амандман 19 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 20 није прихваћен са 6 гласова „за“, 24 „против“. 
Амандман 21 није прихваћен са 6 гласова „за“, 24 „против“. 
Амандман 22 није прихваћен са 6 гласова „за“, 24 „против“. 
Амандман 23 није прихваћен са 3 гласа „за“, 24 „против“, 3 одборника нису гласала. 
Амандман 24 није прихваћен са 6 гласова „за“, 24 „против“. 
 
Након изјашњавања о амндманима, предсједавајући је закључио расправу. 
 
Одлука о усвајању буџета града Зворник за 2021. годину усвојена је са 27 гласова „за“ и 3 
„против“. 
 
Прије преласка на следећу тачку дневног реда, одборници Драган Тејић и Љубица Васиљевић, 
напустили су рад сједнице због раније преузетих обавеза. 
 
Ад – 4: Разматрање Приједлога Одлуке о извршењу буџета града Зворник за 2021. годину  

 
У име предлагача уводно излагање поднио је Срђан Деспић, вд начелник Одјељења за 
финансије. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе. 
 
Одлука о извршењу буџета града Зворник за 2021. годину усвојена је са 25 гласова „за“ и 3 
„против“.  
 
 

Ад – 4: Разматрање Приједлога Одлукe о утврђивању критеријума категоризације 
спортова, спортских грана, услова за финансирање спорта и расподјели средстава 
спортским организацијама града Зворник за 2021. годину 
 
Извјештај са сједнице Комисије за спорт и културу поднио је предсједник  комисије Александар 
Писић. 
 
По овој тачки дневног реда није било уводне ријечи и одборничке расправе. 
 
Одлука о утврђивању критеријума категоризације спортова, спортских грана, услова за 
финансирање спорта и расподјели средстава спортским организацијама града Зворник за 
2021. годину усвојена је са 25 гласова „за“ и 3 „уздржана“.  
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Ад – 6: Разматрање Приједлога Одлуке o прихватању Гранта заједничког Европског 
фонда за Западни Балкан за финансирање пројекта изградње водоводног система 
Локањ - Пилица, фаза 1 и постројења за пречишћавање отпадних вода за насеље 
Табанци 
 
По овој тачки дневног реда није било уводне ријечи и одборничке расправе. 
 
Одлука о прихватању Гранта заједничког Европског фонда за Западни Балкан за финансирање 
пројекта изградње водоводног система Локањ - Пилица, фаза 1 и постројења за пречишћавање 
отпадних вода за насеље Табанци усвојена је једногласно са 28 гласова „за“.  
 
Ад – 7: Разматрање Приједлога Програмa кориштења буџетских средстава за подстицај 
пољопривредне производње на подручју града Зворник за 2021. годину  
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Дарко Стефановић, вд начелник Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности. 
 
У одборничкој расправи учествовао је Ненад Продановић. 
 
Програм кориштења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње на 
подручју града Зворник за 2021. годину усвојен једногласно са 28 гласова „за“.  
 
Након гласања Градоначелник Зворника обратио се одборницима у вези епидемиолошке 
ситуације. 
 
Овим је окончан рад по дневном реду Треће редовне сједнице Скупштине града  Зворник у 
12:42.  
             
  
       СЕКРЕТАР                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                 
 Зоран Ђукановић                                             Менсур Селимовић                                              
                                                                                                  
 


