
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА ШЕСТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
ОДРЖАНЕ 22. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ У ВЕЛИКОЈ САЛИ 

 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
 

Шеста   редовнa  сједница Скупштине града Зворник одржана је 22. септембра  2021. године.  
Скупштина је почела са радом у 10 часова и 10 минута.  
Сједницом предсједава Менсур Селимовић, предсједник Скупштине града Зворник. 
 
Предсједавајући је отворио Шесту редовну сједницу и  констатовао да сједници присуствује 27 
одборника тако да Скупштина може пуноправно радити и одлучивати. Oдборник Драган Тејић je 
најавиo своје одсуство, док су одборници Гордан Вуковић, Зоран Обреновић и Александар 
Писић најавили своје кашњење.  
   

Поред одборника сједници присуствују:  
Замјеник Градоначелника  Бојан Ивановић,  начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић,  
начелник Одјељења за  за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Бранко Јашић, 
представник РВИ Драгослав Мијановић, представник ПУ Зворник и представници медија. 
 
Прије преласка на утврђивање дневног реда, предсједник је обавестио одборнике да је 
Одлуком Централне изборне комисије Босне и Херцеговине  престао мандат одборнику 
Социјалистичке партије Пејић Бранку и додјељен  мандат Костић Стеви. 
Одборник Стевo Костић је  у складу са чланом 16. Пословника Скупштине града дао свечану 
изјаву (положио заклетву). 
 
Сједници су приступили одборници Гордан Вуковић и Зоран Обреновић. 
 
Предсједавајући је прочитао предложени   
      

 Д н е в н и   р е д 
 

1. Усвајање записника са Пете редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Приједлога Одлуке о продаји земљишта кп.бр. 1339/3 КО Зворник-град 
непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле 

4. Разматрање Приједлога Одлуке о именовању Комисије за једнакост и равноправност 
полова 

5. Разматрање Приједлога Одлуке о уступању амбуланте у Брањеву на кориштење и 
управљање   ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник  

6. Разматрање Приједлога Одлуке о спровођењу конкурса за куповину пословног простора 
у Зворнику 

7. Разматрање Приједлога Одлуке о расписивању лицитације за продају покретних ствари 
из Пословне зоне Јадар 

8. Разматрање Приједлога Одлуке о покретању иницијативе за издвајање Шумске управе 
„Зворник“, Зворник из Шумског газдинства „Бирач“, Власеница и формирање новог 
Шумског газдинства „Зворник“, Зворник, 

9. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању економске цијене за  боравак дјеце  у 
ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник, 

10. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о замјени земљишта са Радовић 
Момчилом из Јардана 

11. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о кредитном задужењу 
12. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета града Зворник за период од 01.01.-

30.06.2021. године   
13. Разматрање Стратегије развоја социјалног становања у граду Зворнику (2021-2031. 
година) 

14. Разматрање Информације о стању улица, тротоара и саобраћајне сигнализације у граду 
са приједлогом мјера 

15. Разматрање Информације о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности 
саобраћаја на подручју града Зворник за период 01.01. до 30.06.2021. године 

16. Разрјешење, избор и именовање 
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Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић предложио је да се са дневног реда повуку следеће 
тачке: 
 
7. „Приједлог Одлуке о расписивању лицитације за продају покретних ствари из Пословне зоне 
Јадар“. 
 
10. „Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о замјени земљишта са Радовић Момчилом из 
Јардана“.  

Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић предложио је да се у дневни ред уврсти „Приједлог 
Одлуке о оснивању организационе јединице ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник. 
 
Одборници су затим усвојили приједлог Замјеника Градоначелника једногласно.  

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

1. Усвајање записника са Пете редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Приједлога Одлуке о продаји земљишта кп.бр. 1339/3 КО Зворник-град 
непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле 

4. Разматрање Приједлога Одлуке о именовању Комисије за једнакост и равноправност 
полова 

5. Разматрање Приједлога Одлуке о уступању амбуланте у Брањеву на кориштење и 
управљање   ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник  

6. Разматрање Приједлога Одлуке о спровођењу конкурса за куповину пословног простора 
у Зворнику 

7. Разматрање Приједлога Одлуке о покретању иницијативе за издвајање Шумске управе 
„Зворник“, Зворник из Шумског газдинства „Бирач“, Власеница и формирање новог 
Шумског газдинства „Зворник“, Зворник, 

8. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању економске цијене за  боравак дјеце  у 
ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник 

9. Разматрање Приједлога Одлуке о оснивању организационе јединице  ЈПВОУ Дјечији 
вртић „Наша радост“, Зворник 

10. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о кредитном задужењу 
11. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета града Зворник за период од 01.01.-

30.06.2021. године   
12. Разматрање Стратегије развоја социјалног становања у граду Зворнику (2021-2031. 
година) 

13. Разматрање Информације о стању улица, тротоара и саобраћајне сигнализације у граду 
са приједлогом мјера 

14. Разматрање Информације о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности 
саобраћаја на подручју града Зворник за период 01.01. до 30.06.2021. године 

15. Разрјешење, избор и именовање 
- разрјешење в.д. директора ЈУ Туристичка организација града Зворник 
- разрјешење члана Комисије за друштвени надзор, награде и признања 
- разрјешење члана Комисије за спорт и културу 
- именовање директора ЈУ Туристичка организација града Зворник 
- именовање члана Комисије за друштвени надзор, награде и признања 
- именовање  члана Комисије за спорт и културу 
- именовање чланова Градске изборне комисије Зворник 
- именовање предсједника Градске изборне комисије 

 
Ад – 1: Усвајање записника са 5. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
 
Предсједавајући је отварио расправу о Изводу из Записника са  Пете редовне сједнице  
Скупштине града Зворник одржане  15. јула 2021. године, који су одборници усвојили са 26 
гласова „за“, док 3 одборника нису гласала.  
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Ад – 2: Одборничка питања 
 
Своје учешће у оквиру ове тачке узели су следећи одборници: Ненад Продановић, Бојан 
Јоковић и дејан Савић који су поставили одборничка питања, док су одборници Велизар 
Аћимовић и Бојан Лукић, као и Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић учествовали у 
расправи. 
 
Ад – 3: Разматрање  Приједлога Одлуке о продаји земљишта кп.бр. 1339/3 КО Зворник-град 
непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле 
 
Извјештај са сједнице Комисије за статутарна питања и прописе поднио је предсједник комисије 
Иван Поповић. 
 
У одборничкој расправи учествовали су: одборник Ненад Продановић,   начелник Одјељења за 
стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Бранко Јашић и потпредсједник Скупштине 
Синиша Мијатовић. 
 
Приједлог  Одлуке о продаји земљишта кп.бр. 1339/3 КО Зворник-град непосредном погодбом 
ради комплетирања грађевинске парцеле усвојен  је са 28 гласова „за“, док 1 одборник није 
гласао.“ 
 
Ад – 4: Разматрање Приједлога  Одлуке  о именовању Комисије за једнакост и равноправност 
полова 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Бојан Ивановић, Замјеник Градоначелника. 
 
У одборничкој расправи учествовао је: одборник Бојан Јоковић. 
 
Одлуке  о именовању Комисије за једнакост и равноправност полова усвојена је са 26 гласова 
„за“, док 3 одборника нису гласала.“ 
 
 

Ад – 5: Разматрање Приједлога  Одлуке о уступању амбуланте у Брањеву на кориштење и 
управљање   ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник.  
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Бранко Јашић  начелник Одјељења за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
 У међувремену сједици је пруступио и одборник Александар Писић 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о уступању амбуланте у Брањеву на кориштење и управљање  ЈЗУ „Дом здравља“ 
Зворник  усвојена је једногласно. 
 
 
Ад – 6: Разматрање Приједлога Одлуке о спровођењу конкурса за куповину пословног 
простора у Зворнику.  
  
У име предлагача уводно излагање поднио је Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о спровођењу конкурса за куповину пословног простора у Зворнику усвојена је са 27 
гласова „за“, док 3 одборника нису гласала.“ 
 
 
Ад – 7: Разматрање Приједлога Одлуке о покретању иницијативе за издвајање Шумске управе 
„Зворник“, Зворник из Шумског газдинства „Бирач“, Власеница и формирање новог Шумског 
газдинства „Зворник“, Зворник. 
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У име предлагача уводно излагање поднио је Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић. 
 
У одборничкој расправи је учествовао одборник Џемаил Исић. 
 
Одлука о покретању иницијативе за издвајање Шумске управе „Зворник“, Зворник из Шумског 
газдинства „Бирач“, Власеница и формирање новог Шумског газдинства „Зворник“, Зворник. 
усвојенa je једногласно. 
 
 
Ад – 8: Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању економске цијене за  боравак дјеце  у 
ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о утврђивању економске цијене за  боравак дјеце  у ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша 
радост“, Зворник усвојенa je једногласно.  
 
 
Ад – 9: Разматрање  Приједлога Одлуке о оснивању организационе јединице  ЈПВОУ Дјечији 
вртић „Наша радост“, Зворник 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о оснивању организационе јединице  ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник 
усвојенa je једногласно. 
 
 
Ад – 10: Разматрање Приједлога Одлуке  о измјени Одлуке о кредитном задужењу. 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Срђан Деспић  начелник Одјељења за финансије. 
 
У одборничкој расправи учествовали су: одборник Ненад Продановић и Замјеник 
Градоначелника Бојан Ивановић. 
 
Одлука о измјени Одлуке о кредитном задужењу  усвојенa је са 27 гласова  „за“, 3 одборника су 
гласала „против“ приједлога одлуке. 
 
 
Ад – 11: Разматрање  Разматрање  Извјештаја о извршењу буџета града Зворник за период од 
01.01.-30.06.2021. године   
 

Извјештај са сједнице Комисије за буџет и финансије поднио је предсједник комисије Милан 
Ђокић. 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Срђан Деспић  начелник Одјељења за финансије. 
 
У одборничкој расправи учествовали су: одборници Бојан Јоковић, Ненад Продановић и 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић.  
 
Извјештај о извршењу буџета града Зворник за период од 01.01.-30.06.2021. године  усвојен је 
са 27 гласова „за“ и 3 “против“ 
 
Ад – 12: Разматрање  Приједлога  Стратегије развоја социјалног становања у граду Зворнику 
(2021-2031. година) 
 
 У одборничкој расправи учествовао је одборник Бојан Јоковић. 
 
Стратегије развоја социјалног становања у граду Зворнику (2021-2031. година) усвојена је са 27 
гласова „за“, док 3 одборника нису гласала. 
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Ад – 13: Разматрање  Информације о стању улица, тротоара и саобраћајне сигнализације у 
граду са приједлогом мјера. 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Бранко Јашић  начелник Одјељења за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја. 
  
У одборничкој расправи учествовали су: одборници Бојан Лукић, Бојан Јоковић, Милан Ђокић и 
начелник Одјељења за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Бранко Јашић. 
  
Информација о стању улица, тротоара и саобраћајне сигнализације у граду са приједлогом 
мјера усвојена је са 27 гласова „за“, и 3 „против“. 
 
Ад – 14: Разматрање  Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и 
безбједности саобраћаја на подручју града Зворник за период 01.01. до 30.06.2021. године 
 
У одборничкој расправи учествовали су: одборници Ненад Продановић и Драган Риђошић. 
 
Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на 
подручју града Зворник за период 01.01. до 30.06.2021. године усвојена је једногласно. 
 
Ад – 15: Разрјешење, избор и именовање 
 

-  разрјешење в.д. директора ЈУ Туристичка организација града Зворник 
- разрјешење члана Комисије за друштвени надзор, награде и признања 
- разрјешење члана Комисије за спорт и културу 
- именовање директора ЈУ Туристичка организација града Зворник 
- именовање члана Комисије за друштвени надзор, награде и признања 
- именовање  члана Комисије за спорт и културу 
- именовање чланова Градске изборне комисије Зворник 
- именовање предсједника Градске изборне комисије 

 
Предсједник Комисије за избор и именовање, предложио је да се Ивана Ђокић Милановић 
разрјеши в.д. директора ЈУ Туристичка организација града Зворник, због окончања поступка 
јавне конкуренције. 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 29 
гласова „за“, док 1 одборник није гласао. 
 
Предсједник Комисије за друштвени надзор, награде и признања предложио је да се Бранко 
Пејић разрјеши члана Комисије за друштвени надзор, награде и признања. 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен 
једногласно. 
 
 
Предсједник Комисије за избор и именовање предложио је да се Бранко Пејић разрјеши члана 
Комисије за спорт и културу. 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен 
једногласно. 
 
Предсједник Комисије за избор и именовање, предложио је да се Ивана Ђокић Милановић 
именује за директора ЈУ Туристичка организација града Зворник, због окончања поступка јавне 
конкуренције.  
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 23 
гласова „за“, 4 „уздржана“, док 3 одборника нису  гласаала. 
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Предсједник Комисије за друштвени надзор, награде и признања предложио је да се Стево 
Костић  именује за  члана Комисије за друштвени надзор, награде и признања. 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен 
једногласно. 
 
Предсједник Комисије за избор и именовање предложио је да се Стево Костић именује за  
члана Комисије за спорт и културу. 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен 
једногласно. 
 
Предсједник Комисије за избор и именовање,  поднио је приједлог за именовање  чланова 
Градске изборне комисије Зворник у следећем саставу: 
 
1.Мустафа Арифовић 
2. Срђан Деспић 
3. Жељко Радовић 
4. Самира Билалић Грахић 
5. Нисвет Мујановић 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 24 
гласа „за“ и 6 „против“. 
 
Предсједник Комиисје за избор и именовање предложио је да се Мусатафа Арифовић именује 
за предсједника Градске изборне комисије Зворник. 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 23 
гласа „за“ и 7 „против“. 
 
Овим је окончан рад по дневном реду Шесте редовне сједнице Скупштине града  Зворник у 
11:55.  
             
  
        СЕКРЕТАР                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                 
 Зоран Ђукановић с.р.                                          Менсур Селимовић с.р.                                            
                                                                                                  
 


