
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

ОДРЖАНЕ 25. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ У ВЕЛИКОЈ САЛИ 
 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
Пета  редовнa  сједница Скупштине града Зворник одржана је 25. јула  2021. године.  
Скупштина је почела са радом у 10 часова и 10 минута.  
Сједницом предсједава Менсур Селимовић, предсједник Скупштине града Зворник. 
 
Предсједавајући је отворио Пету редовну сједницу и  констатовао да сједници присуствује 23 
одборника  док су одборници Бранка Еркић, Зоран Обреновић,  Милан Ђокић, Драган Тејић, 
Бранко Пејић, Велизар Аћимовић и Дејан Савић најавила своје одсуство, тако да Скупштина 
може пуноправно радити и одлучивати.  
   

Поред одборника сједници присуствују:  
Замјеник Градоначелника  Бојан Ивановић, , вд начелник Одјељења за финансије Срђан 
Деспић,  вд начелник Одјељења за  за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја 
Бранко Јашић, Милош Томић, вд начелник Одјељења службе за јавне набавке и међународну 
сарадњу, представник РВИ Драгослав Мијановић и представници медија. 
 
У међувремену је стигао одборник Гордан Вуковић. 
 
Предсједавајући је прочитао предложени   
      

 Д н е в н и   р е д 
 

1. Усвајање записника са Четврте редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 01-01.-31.3.2021. 
године 

4. Разматрање Приједлога  Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању јавног огласа 
за избор и именовање директора ЈУ „Туристичка организација града Зворник“ 

5. Разматрање Приједлога Одлуке о уступању пословног простора  на привремено 
кориштење и управљање Градском удружењу пензионера Зворник Мјесни одбор 
Петковци  

6. Разматрање Приједлога Одлуке о продаји земљишта кп.бр.917/3 КО Зворник-град 
непосредном погодбом  ради комплетирања парцеле 

7. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта означеног као кп.бр.2349/5 КО 
Каменица 

8. Разматрање Приједлога  Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 148/4, 148/12 и 148/16 
КО Табанци и прихватању преноса без накнаде непокретности  кп.бр.148/9 КО Табанци 

9. Разматрање Информације о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју града 
Зворник 

10. Разматрање Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција (2020-2022) 
11. Разматрање Извјештаја о реализацији Плана имплементације (2020-2022) Стратегије 

интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година    
12. Разрјешење, избор и именовање 

 
Одборник Ненад Продановић у име Клуба одборника Уједињена Српска, предложио је да се у 
дневни ред уврсти Разматрање Приједлога за постављање споменика дјечаку-мученику 
Слободану Станојевићу у центру града Зворник.   
 
Након краће расправе, предсједник је констатовао да предлагач не тражи изјашњење о 
наведеном приједлогу, обзиром да је наведена инцијатива већ усвојена на скупштини. 
 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић предложио је да се дневни ред допуни следећим 
тачкама: 
 
-  Приједлог  Одлуке о додјели у закуп земљишта на градској плажи 
-  Приједлог  Одлуке о допуни Одлуке о комуналним дјелатностима 
-     Приједлог Одлуке о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику 
-  Приједлог  Одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама 
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Скупштина се потом изјаснила о приједлозима Замјеника Градоначелника. 
 
После обављеног гласања, предсједавајићи констатује да су наведени приједлози усвојени са 
20 гласова „за“, док 4 одборника нису гласала. 
 
Одборници су затим усвојили предложени дневни ред већином гласова, са 22 гласова „за“, док 
2 одборника нису гласала. 

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

1. Усвајање записника са Четврте редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 01-01.-31.3.2021. 
године 

4. Разматрање Приједлога  Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању јавног огласа 
за избор и именовање директора ЈУ „Туристичка организација града Зворник“ 

5. Разматрање Приједлога Одлуке о уступању пословног простора  на привремено 
кориштење и управљање Градском удружењу пензионера Зворник Мјесни одбор 
Петковци  

6. Разматрање Приједлога Одлуке о продаји земљишта кп.бр.917/3 КО Зворник-град 
непосредном погодбом  ради комплетирања парцеле 

7. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта означеног као кп.бр.2349/5 КО 
Каменица 

8. Разматрање Приједлога  Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 148/4, 148/12 и 148/16 
КО Табанци и прихватању преноса без накнаде непокретности  кп.бр.148/9 КО Табанци 

      9. Разматрање Приједлога Одлуке о додјели у закуп земљишта на градској плажи 
     10.Разматрање Приједлога Одлуке о допуни Одлуке о комуналним дјелатностима 
     11.Разматрање Приједлога Одлуке о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику 
     12.Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама 
     13.Разматрање Приједлога Одлуке о формирању Првостепене стручне комисије о  
          утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и 
        утврђивању  функционалног стања корисника  

.   14. Разматрање Информације о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју града  
         Зворник 
     15.Разматрање Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција (2020-2022) 
     16.Разматрање Извјештаја о реализацији Плана имплементације (2020-2022) Стратегије  
         интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година    
     17.Разрјешење, избор и именовање 
       - Разрјешење чланова школских одбора 
       - Именовање чланова школских одбора 
       - Разрјешење чланова Градске изборне комисије 
       - Закључак о констатовању престанка мандата начелника одјељења и служби 
          Градске управе града Зворник 
       - Именовање начелника одјељења Градске управе 

 
 
Ад – 1: Усвајање записника са 4. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
 
Предсједавајући је отварио расправу о Изводу из Записника са  Четврте редовне сједнице  
Скупштине града Зворник одржане  27. маја 2021. године, који су одборници усвојили са 22 
гласа „за“, док 2 одборника нису гласала.  
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Ад – 2: Одборничка питања 
 
Своје учешће у оквиру ове тачке узели су следећи одборници: 
 
1. Одборник Ненад Продановић  
Поставио је два одборничка питања која гласе: 
 

1. „Да ли Градска Управа Зворник има намјеру обезбједити бесплатне мјесечне ђачке 
карте до почетка школске године?“ 
 

2. „Питање упућено градској управи. Имају ли у плану улагати у инфраструктуру на 
подручју следећих мјесних заједница: Зелиње, Дрињача, Ђевање и осталим мјесним 
заједницама у  
горњем крају у области локалних и некатегоризованих путева?“ 
 

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

1. “Да ли удружење порoидица погинулих бораца Зворник има неку стратегију за 
запошљавање дјеце погинулих бораца који се налазе у евиденцији како би на тај начин 
оправдали разлог свог постојања?“ 
 

3. Одборник Бојан Јоковић  
Поставио је два одборничка питања која гласе: 
 

1. „Докле се стигло са формирањем предузећа „Електро Зворник“ које сте најавили на 
конференцији за штампу 27.05.2021. године? С обзиром да сте дали рок од 100 дана, 
да ли има повратних информација од надлежних институција Републике Српске?“ 
 

2. „Да ли Градска Управа има намјеру да у овој години помогне угоститељском сектору на 
територији Града Зворника?“ 

 
 
Ад – 3: Разматрање  Извјештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 01-01.-31.3.2021. 
године 
 
Извјештај са сједнице Комисије за буџет и финансије поднио је предсједник  Скупштине. 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Срђан Деспић,  начелник Одјељења за 
финансије. 
 
У одборничкој расправи учествовали су одборници Бојан Јоковић, Ненад Продановић, Милорад 
Шакотић и Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић. 
 
Извјештај о извршењу буџета Града Зворник за период 01-01.-31.3.2021. године усвојен  је са 
20 гласова „за“, док 4 одборника нису гласала.“ 
 
Ад – 4: Разматрање Приједлога  Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању јавног 
огласа за избор и именовање директора ЈУ „Туристичка организација града Зворник“ 
 
 
Извјештај са сједнице Комисије за статутарна питања и прописе поднио је предсједник комисије 
Иван Поповић. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању јавног огласа за избор и именовање 
директора ЈУ „Туристичка организација града Зворник“ усвојена је са 20 гласова „за“, док 4 
одборника нису гласала.“ 
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Ад – 5: Разматрање Приједлога Одлуке о уступању пословног простора  на привремено 
кориштење и управљање Градском удружењу пензионера Зворник Мјесни одбор Петковци  
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлуке о уступању пословног простора  на привремено кориштење и управљање Градском 
удружењу пензионера Зворник Мјесни одбор Петковци усвојена је једногласно. 
 
 
Ад – 6: Разматрање Приједлога Одлуке о продаји земљишта кп.бр.917/3 КО Зворник-град 
непосредном погодбом  ради комплетирања парцеле 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Бранко Јашић  начелник Одјељења за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
 
У одборничкој расправи учествовали су: одборник Ненад Продановић и Замјеник 
Градоначелника Бојан Ивановић.  
 
 
Одлука о продаји земљишта кп.бр.917/3 КО Зворник-град непосредном погодбом ради 
комплетирања парцеле усвојена је са 20 гласова „за“, док 4 одборника нису гласала.“ 
 
 
Ад – 7: Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта означеног као кп.бр.2349/5 КО 
Каменица 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Бранко Јашић  начелник Одјељења за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о куповини земљишта означеног као кп.бр.2349/5 КО Каменица усвојенa je једногласно. 
 
 
 
Ад – 8: Разматрање Приједлога Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 148/4, 148/12 и 148/16 
КО Табанци и прихватању преноса без накнаде непокретности  кп.бр.148/9 КО Табанци 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Бранко Јашић  начелник Одјељења за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о продаји непокретности кп.бр. 148/4, 148/12 и 148/16 КО Табанци и прихватању 
преноса без накнаде непокретности  кп.бр.148/9 КО Табанци усвојенa je са 21 гласом „за“,   док 
2 одборника нису гласала. 
 
 
Ад – 9: Разматрање  Приједлога Одлуке о додјели у закуп земљишта на градској плажи 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Бранко Јашић  начелник Одјељења за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
У одборничкој расправи је учествовао одборник Бојан Јоковић.  
 
Одлука о додјели у закуп земљишта на градској плажи усвојенa je са 21 гласом за  „за“,  док 3 
одборника нису гласала. 
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Ад – 10: Разматрање Приједлога Одлуке о допуни Одлуке о комуналним дјелатностима. 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Бранко Јашић  начелник Одјељења за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Одлуке о допуни Одлуке о комуналним дјелатностима усвојенa је са 22 гласа „за“, док 2 
одборника нису гласала. 
 
 
Ад – 11: Разматрање  Одлуке о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Бранко Јашић  начелник Одјељења за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
У одборничкој расправи учествовали су: одборник Бојан Лукић, подпредсједник Скупштине 
Синиша Мијатовић и предсједник РВИ Драгослав Мијановић. 
 
 
Одлука  о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику усвојена је са 20 гласова „за“, 2 
„уздржана“ , док 2 одборника  нису гласала. 
 
 
 
Ад – 12: Разматрање  Приједлога  Одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама. 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Бранко Јашић  начелник Одјељења за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама усвојенa je са 19 гласова „за“, 2 „уздржана“ док  
3 одборника нису гласала. 
 
 
 
Ад – 13: Разматрање  Приједлога  Одлуке о формирању Првостепене стручне комисије о 
утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите  
утврђивању  функционалног стања корисника 
 

По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Одлуке о формирању Првостепене стручне комисије о утврђивању способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне заштите  утврђивању  функционалног стања 
корисника усвојенa je са 21 гласом „за“, док  3 одборника нису гласала. 
 
 
Ад – 14: Разматрање  Информације о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју 
града Зворник 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Бранко Јашић вд начелник Одјељења за 
стамбено комуналне послове и послове саобраћаја. 



 
 

 
 

 
 
 
    

6 

  
 
У одборничкој расправи учествовали су: одборници Ненад Продановић, Бојан Лукић, Иван 
Поповић, Бојан Стевановић и вд начелник Одјељења за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја Бранко Јашић. 
 
 
Информација о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Зворник 
усвојенa је са 21 гласом „за“, док 2 одборника нису гласала. 
 
 
Ад – 15: Разматрање  Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција (2020-2022) 
 

У одборничкој расправи учествовали су: одборници Бојан Лукић, Бојан Јоковић и Замјеник 
Градоначелника. 
 
 
Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција (2020-2022) усвојен је са 21 гласом „за“, 
док 2 одборника нису гласала. 
 
 
Ад – 16: Разматрање  Извјештаја о реализацији Плана имплементације (2020-2022) Стратегије  
интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година    
  
У име предлагача уводно излагање поднио је Милош Томић вд начелник Одјељења за  за јавне 
набавке и међународну сарадњу 
 
У одборничкој расправи учествовао је одборник Бојан Јоковић. 
 
Извјештај о реализацији Плана имплементације (2020-2022) Стратегије  интегрисаног развоја 
града Зворника за период 2018-2027. година  усвојен је са 21 гласом „за“, док 2 одборника нису 
гласала.  
 
 
 
Ад – 17: Разрјешење, избор и именовање 
 
       - закључак о констатовању престанка мантада  чланова школских одбора 
       - Именовање чланова школских одбора 
       - Разрјешење чланова Градске изборне комисије 
       - Закључак о констатовању престанка мандата начелника одјељења и служби 
          Градске управе града Зворник 
       - Именовање начелника одјељења Градске управе 

 
У расправи је учествовао одборник Бојан Јоковић. 
 
Предсједник Комисије за избор и именовање, предложио је закључак о констатовању престанка 
мандата  чланова школских одбора у  следећем саставу: 
 
ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник,  Дарко Стефановић 
ЈУ „Технички школски центар“  Зворник, Александар Крсмановић 
Основна школа „Свети Сава“  у Зворнику,  Фахир Ферхатбеговић 
Основна школа „Десанка Максимовић“ у Челопеку,  Милош Батић 
Основна школа „Петар Кочић“ у Козлуку, Здравко Илић 
Основна школа „Вук Караџић“ у Роћевићу, Ђоко Јанковић 
Основна школа „Никола Тесла“ у Пилици, Дарко Перић 
Основна школа „Јован Цвијић“ у Дрињачи, Милош Томић 



 
 

 
 

 
 
 
    

7 

Основна музичка школа „Војин Комадина“ у Зворнику, Срђан Деспић 
 

 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 20 
гласова „за“, док 3 одборника нису гласала. 
 
Предсједник Комисије за избор и именовање, поднио је приједлоге за именовање   чланова 
школских одбора у следећем саставу: 

- да се за члана школског одбора ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник 
именује   Дарко Стефановић 

- да се за члана школског одбора  ЈУ „Технички школски центар“  Зворник именује 
Александар Крсмановић  

- да се за члана школског одбора  у Основној школи „Свети Сава“  у Зворник именује  
Фахир Ферхатбеговић 

- да се за члана школског одбора у Основној школи „ Десанка Максимовић“ У Челопеку 
именује  Милош Батић 

- да се за члана школског одбора у Основној школи „ Петар Кочић“ У Козлуку  именује  
Данијела Булић 

- да се за члана школског одбора у Основној школи „ Вук Караџић“ У Роћевићу  именује  
Ђоко Јанковић 

- да се за члана школског одбора у Основној школи „Никола Тесла“ у Пилици именује 
Дарко Перић 

- да се за члана школског одбора у Основној школи „ Јован Цвијић“ У Дрињачи  именује  
Милош Томић 

- да се за члана школског одбора у Основној  музичкој школи „Војин Комадина“ у 
Зворнику именује  Срђан Деспић 

 

Скупштина се о наведеним приједлозима изјаснила  појединачно. 
 
Приједлог, да се за члана школског одбора ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник 
именује   Дарко Стефановић усвојен је са 20 гласова „за“, док се 3 одборника нису изјаснила.  
 
Приједлог, да се за члана школског одбора  ЈУ „Технички школски центар“  Зворник именује 
Александар Крсмановић усвојен је са 20 гласова „за“, док се 3 одборника нису изјаснила.  
 
Приједлог, да се за члана школског одбора  у Основној школи „Свети Сава“  у Зворник именује  
Фахир Ферхатбеговић усвојен је са 19 гласова „за“ и 4 „против“. 
 
Приједлог, да се за члана школског одбора у Основној школи „ Десанка Максимовић“ У Челопеку 
именује  Милош Батић, усвојен је са 19 гласова „за“, док се 4 одборника нису изјаснила. 
 
Приједлог, да се за члана школског одбора у Основној школи „ Петар Кочић“ У Козлуку  именује  
Данијела Булић усвојен је са 19 гласова „за“, док 4 одборника нису гласала. 
 
Приједлог, да се за члана школског одбора у Основној школи „ Вук Караџић“ У Роћевићу  именује  
Ђоко Јанковић усвојен је са 19 гласова „за“, док 4 одборника нису гласала. 
 
Приједлог, да се за члана школског одбора у Основној школи „Никола Тесла“ у Пилици именује 
Дарко Перић, усвојен је са 21 гласом „за“, док 2 одборника нису гласала. 
 
Приједлог, да се за члана школског одбора у Основној школи „ Јован Цвијић“ У Дрињачи  именује  
Милош Томић усвојен је са 22 гласа „за“, док 1 одборник није гласао. 
 
Приједлог, да се за члана школског одбора у Основној  музичкој школи „Војин Комадина“ у 
Зворнику именује  Срђан Деспић усвојен је са 22 гласа „за“, док 1 одборник није гласао. 
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Предсједник Комисије за избор и именовање,  поднио је приједлог за Разрјешење чланова 
Градске изборне комисије Зворник у следећем саставу: 
 
 
1.Мустафа Арифовић 

2. Жељко Смиљанић 

3. Мешан Лупић 

4. Алиса Чивић 

5. Мирослав Аћимовић 

 
 
Наведени приједлог усвојен је са 21 гласом „за“ , док 1 одборник није гласао. 
 
Замјеник Градоначелника  поднио је приједлог Закључка о констатовању престанка мандата 
начелника одјељења и служби Градске управе града Зворник. 
 
Наведени приједлог закључка усвојен је са 21 гласом „за“, док 2 одборника нису  гласала. 
 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић подио је приједлоге за именовање начелника 
одјељења Градске управе и то: 

- У Одјељењу за финансије господин Срђан Деспић 
- У Одјељењу за просторно уређење господин Бошко Којић 
- У Одјељењу за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја  господин Бранко 

Јашић  
- У Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту  господин Жељко Смиљанић 
- У Одјељењу за општу управу господин Мерсад Мехмедовић 
- У Одјељењу за привреду  и друштвене дјелатности господин Дарко Стефановић 
- У Одјељењу за инспекцијски надзор господин  Фахир Ферхатбеговић 
- У службу комуналне полиције господин Горан Писић 
- У службу за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу  господин Милош 

Томић 
- У службу за заједничке послове и управљање људским  ресурсима  господин Ђоко 

Јанковић 
- У службу цивилне заштите господин Рајко Јурошевић 

 

Скупштина се о наведеним приједлозима изјаснила  појединачно. 
 
Приједлог, да се у Одјељењу за финансије именује господин Срђан Деспић усвојен је са 22 
гласа „за“, док 1 одборник није гласао. 
 
Приједлог,  да се у Одјељењу за просторно уређење именује господин Бошко Којић, усвојен је 
са 21 гласом „за“, док 2 одборника нису гласала. 
 
Приједлог, да се у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја именује  
господин Бранко Јашић усвојен је са 21 гласом „за“, док 2 одборника нису гласала. 
 
Приједлог, да се у Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту  именује господин Жељко 
Смиљанић усвојен је са 19 гласова „за“, 2 „против“, док се 2 одборника нису изјаснила. 
 
Приједлог, да се у Одјељењу за општу управу именује господин Мерсад Мехмедовић усвојен је 
са 19 гласова „за“, док 4 одборника нису гласала. 
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Приједлог, да се у Одјељењу за привреду  и друштвене дјелатности именује господин Дарко 
Стефановић усвојен је са 21 гласом „за“, и 2 одборника нису гласала. 
 
Приједлог, да се у Одјељењу за инспекцијски надзор именује господин  Фахир Ферхатбеговић 
усвојен је са 19 гласова „за“, док 4 одборника нису гласала. 
 
Приједлог, да се у Службу комуналне полиције именује господин Горан Писић усвојен је са 19 
гласова „за“, док 4 одборника нису гласала. 
 
Приједлог, да се у службу за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу  
именује господин Милош Томић усвојен је са 21 гласом „за, док се 2 одборника нису изјаснила. 
 
Приједлог да се у  Службу за заједничке послове и управљање људским  ресурсима  именује  
господин Ђоко Јанковић усвојен је са 20 гласова „за“, док се 3 одборника нису изјаснила. 
 
Приједлог, да се у Службу цивилне заштите именује господин Рајко Јурошевић усвојен је 21 
гласом „за“, док 2 одборника нису гласала. 
 
 
Овим је окончан рад по дневном реду Пете редовне сједнице Скупштине града  Зворник у 
12:50.  
             
  
       СЕКРЕТАР                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                 
 Зоран Ђукановић                                             Менсур Селимовић                                              
                                                                                                  
 


