
 

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Зворник – пречишћен текст (''Службени 

гласник града Зворник'' број: 5/17), сазивам 7. редовну сједницу Скупштине града Зворник, 

која ће се одржати 30. новембра  2021. године (уторак) 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 Шесте редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта Ребаланса буџета града Зворник за 2021. годину 
4. Приједлог Одлукe о куповини пословног простора за потребе ЈУ Центар за социјални 

рад, Зворник  
5. Приједлог Одлуке о замјени земљишта са Доо „Фагум нови“ Зворник 
6. Приједлог Одлукe о заштити изворишта „Ђевање“ 
7. Приједлог Одлукe о измјени Одлуке о замјени земљишта са Радовић Момчилом из 

Јардана  
8. Приједлог Програма рада зимског одржавања градских улица, тротоара, паркова, 

приградских насеља и локалних путева на подручју града Зворник за 2022. годину  
9. Разматрање Информације о стању у привреди и запошљавању Града Зворник на дан 

30.09.2021. године  
10. Разматрање Информације о стипендирању студената из буџета града Зворник у школској 

2020/2021. години 
11. Разматрање Информације о усвојеном Програму рада средњих школа за 2021/2022 

школску годину на подручју града Зворник и то: 
          11.1. Јавне установе Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник 
          11.2. Јавне установе Технички школски центар Зворник  

12. Разматрање Извјештаја о успјеху ученика у школској 2020/2021 години и упису ученика у 
основним и средњим школама за школску 2021/2022 годину 

13. Разматрање Информације о стању водоснaбдјевања на подручју града Зворник, као и 
пружању других комуналних услуга 

14. Разматрање Акционог плана образовања и запошљавања 2021-2023 година 
 

Напомена: Материјал под редним бројем  14. на приједлог предлагача повучен је са дневног 
реда. 
 
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, 23.11.2021. године       
 
                                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                                Менсур Селимовић 


