
 

 

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број: 5/17), сазивам 4. редовну сједницу Скупштине града Зворник, 
која ће се одржати 27. маја 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 3. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Извјештаја о стању судских и других предмета у којима се као једна страна 
појављује Градска управа града Зворник за 2020. годину 

4. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 01-01.-31.12.2020. 
године 

5. Разматрање Приједлога Одлуке о годишњем финансијском извјештају Града Зворник за 
2020. годину 

6. Разматрање Приједлога Одлуке о објављивању јавног огласа за избор и именовање пет 
чланова Градске изборне комисије града Зворник 

7. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса 
за избор и именовање чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач 
Скупштина града Зворник 

8. Разматрање Приједлога Одлуке о именовању чланова комисије за спровођење Јавног 
огласа за избор и именовање пет чланова Градске изборне комисије града Зворник 

9. Разматрање Приједлога Oдлукe о одређивању радног времена трговинских и занатско-
предузетничких радњи на подручју града Зворник 

10. Разматрање Приједлога Одлуке о уступању школског објекта на привремено коришћење 
и управљање планинарско-еколошком удружењу „Корак“  Зворник  и планинарском 
удржењу „Младост“ Зворник 

11. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Плана имплементације (2021-2023) 
Стратегије интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година    

12. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција града 2021-
2023. година 

13. Разматрање Приједлога Одлуке о замјени земљишта  ради комплетирања грађевинске 
парцеле са Српском православном општином Зворник- Центар  

14. Разматрање Приједлога Одлуке о замјени земљишта са Радовић Момчилом из Јардана  
15. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта означеног као кп.бр. 2912/2 КО 

Челопек 
16. Разматрање Приједлога Одлуке о расписивању лицитације за додјелу у закуп градског 

грађевинског земљишта за постављање привремених пословних објеката 
17. Разматрање Приједлога Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о административним 

таксама града Зворник 
18. Разматрање Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину 
19. Разматрање Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе града Зворник за 

период 01.01-31.12.2020. године 
20. Разматрање  Програма рада Градоначелника и Градске управе града Зворник за период 

01.01-31.12.2021. године    
 



 

 
                                                                                                                                                                                                        

 
21. Разматрање Извјештаја о раду са финансијским извјештајем  јавних установа  чији је 

оснивач Град Зворник  за 2020. годину 
21.1. ЈЗУ „Дом здравља Зворник“, Зворник 
21.2. ЈУ „Центар за социјални рад Зворник“, Зворник, 
21.3. ЈУ „Дом омладине Зворник“, Зворник, 
21.4. ЈУ „Рекреативно спортски центар“, Зворник, 
21.5. ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник, 
21.6. ЈУ „Туристичка организација града Зворник“, Зворник, 
21.7. ЈУ „Народна библиотека и музејска збирка“, Зворник 
21.8. ЈУ „Дом за старија лица“, Кисељак 

22. Разматрање Информације о организованости, опремљености и функционисању цивилне 
заштите на подручју града Зворник 

23. Разматрање Информације о стању малољетничке деликвенције на подручју града 
Зворник за 2020. годину 

24. Разматрање Извјештаја о пословању са финансијским извјештајем АД „Водовод и 
комуналије“ Зворник за 2020. годину 

25. Разматрање Извјештаја о раду са финансијским извјештајем АД „Зворник стан“ Зворник 
за 2020. годину 

26. Разматрање Извјештаја о извршењу производно финансијског плана Шумске управе 
„Зворник“ за 2020. годину 

27. Разматрање Информације о раду и финансијском пословању ЈП „Регионална депонија“ 
доо, Зворник за 2020. годину 

28. Разрјешење, избор и именовање 
28.1. Разрјешење Комисије за спровођење поступка за избор директора и чланова 

управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник 
28.2. Разрјешење в.д секретара Скупштине града Зворник 
28.3. Разрјешење в.д начелника Одјељења за општу управу 
28.4. Именовање Комисије за спровођење поступка за избор директора и чланова 

управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник 
28.5. Именовање секретара Скупштине града Зворник 

 
Приједлог Одлуке о куповини земљишта за потребе изградње колектора на приједлог 
предлагача повучен 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, 20.05.2021. године       
 
                                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                                Менсур Селимовић 
 
 

 

 


