
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА СЕДМЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
ОДРЖАНЕ 30. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ У ВЕЛИКОЈ САЛИ 

 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
 

Седма   редовнa  сједница Скупштине града Зворник одржана је 30. новембра  2021. године.  
Скупштина је почела са радом у 10 часова и 10 минута.  
Сједницом предсједава Менсур Селимовић, предсједник Скупштине града Зворник. 
 
Предсједавајући је отворио Седму редовну сједницу и  констатовао да сједници присуствује 30 
одборника  док је одборник Раде Лујић најавио своје одсуство, тако да Скупштина може 
пуноправно радити и одлучивати.  
   

Поред одборника сједници присуствују:  
Градоначелник Зоран Стевановић, Замјеник Градоначелника  Бојан Ивановић, шеф Кабинета 
Градоначелника Драгана Милошевић, начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић,  
начелник Одјељења за  за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Бранко Јашић, 
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 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 
 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић предложио је да се са дневног реда повуче тачка 14. 
Разматрање Акционог плана образовања и запошљавања 2021-2023 година. 
 
 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић предложио је да се у дневни ред уврсти „Приједлог 
Одлуке о замјени земљишта са Гајић (Богдана) Зораном “.  
 
 
Одборници су затим са 29 гласова „за“ и 1 „уздржаним“ усвојили дневни ред са приједлогом 
Замјеника Градоначелника.  

 
Обзиром да је дневни ред усвојен, Скупштина је наставила рад разматрањем тачака према 
утврђеном дневном реду како слиједи: 
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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 Одлуке о замјени земљишта са Гајић (Богдана) Зораном  
7. Приједлог Одлукe о заштити изворишта „Ђевање“ 
8. Приједлог Одлукe о измјени Одлуке о замјени земљишта са Радовић Момчилом из 
Јардана  

9. Приједлог Програма рада зимског одржавања градских улица, тротоара, паркова, 
приградских насеља и локалних путева на подручју града Зворник за 2022. годину  

10. Разматрање Информације о стању у привреди и запошљавању Града Зворник на дан 
30.09.2021. године  

11. Разматрање Информације о стипендирању студената из буџета града Зворник у школској 
2020/2021. години 

12. Разматрање Информације о усвојеном Програму рада средњих школа за 2021/2022 
школску годину на подручју града Зворник и то: 

          12.1. Јавне установе Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник 
          12.2. Јавне установе Технички школски центар Зворник  

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

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

 
Ад – 1: Усвајање записника са 6. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
 
Предсједавајући је отварио расправу о Изводу из Записника са  Шесте редовне сједнице  
Скупштине града Зворник одржане  22. септембра 2021. године, који су одборници усвојили 
једногласно.    
            
 
Ад – 2: Одборничка питања 
 
Своје учешће у оквиру ове тачке узели су следећи одборници: 
 
 
1. Одборник Цветаноски Станко 
Поставио је једно одборничко питање које гласи: 
 

1. Моје одборничко питање гласи: (на захтјев родитеља ученика ОШ Никола Тесла 
Пилица, Локања-Пилице). Постоји ли неко надлежан у Градској управи да спречи 
бахато понашање Еуро Петрол Оила, а тиче се превоза ученика и цијене мјесечних 
карата? Незамисливо је да формирају цијену мјесечне карте, како хоће и колико хоће. 
Није проблем то да не добијају субвенције од републичког и градског буџета. Примјер 
школе ''Кула'' Пилица на мање од 150 ученика добијају из републичког буџета 9000 КМ, 
који путују то је 60 КМ по ученику, ученици доплате још по 47 КМ. Кад се узме у обзир  
и попуст 20-30 % на ученичку, ђачку карту, карта излази преко 130 КМ. Ако је карта 
редовна 2,20 КМ (релација Гудура-Кула) у једном правцу (два правца 4,40). За мјесец 
дана 88,95 КМ,узимају око 50 КМ више.Пре 20 дана су уцјенили директора да сва дјеца 
иду у прву смјену, да не би дошло до поскупљења, а пре три дана су најавили да ће 
цијена карте бити 10% скупља за децембар. Молим надлежне из Градске управе да 
реагују. 

  
2. Одборник Бојан Јоковић 
 Обзиром да ми нисте одговорили на питање са претходне сједнице, поново ћу поставити исто: 
 

1.  “Да ли је први човјек града Зворник, градоначелник Зоран Стевановић,упознат са 
чињеницом да једном од највећих привредних субјеката Републике Српске, компанија 
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Алумина, угрожено нормално функционисање, самим тим и опстанак запослених и 
њихових породица?'' 
Да ли сте чули за вапај синдиката Алумине, који позива надлежне институције да се 
укључе под хитно због новонастале ситуације?'' 
Да ли господин градоначелник има намјеру да се укључи у рјешавање овог проблема?'' 

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

1. „Моје одборничко питање се односи на задњи конкурс који је изашао, за стамбено 
збрињавање ППБ и РВИ, као финансијска средства за исте категорије. Када ће бити 
завршен конкурс и објављени коначни резултати?“ 
 

4. Одборник Ненад Продановић  
Поставио је два одборничка  питања која гласе: 
 

1. Зашто град Зворник плаћа услуге градског гријања скупље од главног града И.Сарајево 
и Бања Луке највећег града у Републици Српској? 
На примјер:Цијена гријања у Зворнику је 2,70 КМ/м2 
Цијена гријања у И.Сарајеву је 1,47 КМ/м2 
Цијена гријања у Бања Луци је 1,65 КМ/м2 

2. Зашто ће станари града Зворник да плаћају најскупљу цијену паркинг мјеста на 
годишњем нивоу у Републици Српској? 

 
На примјер: 
Бања Лука-цијена паркинг мјеста на годишњем нивоу износи 50,00 КМ 
Бијељина-цијена паркинг мјеста на годишњем нивоу износи 40,00 КМ 
Зворник-цијена паркинг мјеста на годишњем нивоу износи 120,00 КМ. 
 

Обзиром да ми нисте одговорили на питање са претходне сједнице, поново ћу поставити 
исто: 

 
 

„ Тражим од надлежних одјељења да ми доставе информацију о улагању у инфраструктуру 
у мјесне заједнице из властитих средстава у висини од 586.000,00 КМ у првих шест мјесеци 
текуће 2021.године за сваку мјесну заједницу и то: 

-врста радова, 
-висину издвојених средстава, 
-извођач радова, 
-име и презиме надзорног органа 
 

 
 
Ад – 3: Разматрање  Приједлога  Одлуке о усвајању Нацрта Ребаланса буџета града Зворник 
за 2021. годину 
 
Извјештај са сједнице Комисије за статутарна питања и прописе поднио је предсједник комисије 
Иван Поповић. 
 
 
Извјештај са сједнице Комисије за буџет и финансије поднио је предсједник Милан Ђокић. 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Срђан Деспић  начелник Одјељења за финансије 
 
У одборничкој расправи учествовали су: одборници Ненад Продановић, Бојан Јоковић, 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић и начелник Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Дарко Стефановић. 
 
Одлука о усвајању Нацрта Ребаланса буџета града Зворник за 2021. годину усвојена  је са 27 
гласова „за“, и 3 „против“. 
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Ад – 4: Разматрање Приједлога   Одлукe о куповини пословног простора за потребе ЈУ Центар 
за социјални рад, Зворник.  
 
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. 
 
Одлука  о куповини пословног простора за потребе ЈУ Центар за социјални рад, Зворник  
усвојена је са 27 гласова „за“,  1 „против“, 1 „уздржан“ док 1 одборник није гласао.“ 
 
 

Ад – 5: Разматрање Приједлога Одлуке о замјени земљишта са Доо „Фагум нови“ Зворник  
 
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 замјени земљишта са Доо „Фагум нови“ Зворник усвојена је са 27 гласова „за“ и 3 
„против“. 
 
 
Ад – 6: Разматрање Приједлога Одлуке о замјени земљишта са Гајић (Богдана) Зораном  
  
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 замјени земљишта са Гајић (Богдана) Зораном усвојена је са 27 гласова „за“, 2 
„против“, и 1 „уздржаним“. 
 
 
Ад – 7: Разматрање Приједлога Одлукe о заштити изворишта „Ђевање“ 
 
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 заштити изворишта „Ђевање“ усвојенa je једногласно. 
 
 
 
Ад – 8: Разматрање Приједлога Одлукe о измјени Одлуке о замјени земљишта са Радовић 
Момчилом из Јардана  
 
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 замјени земљишта са Радовић Момчилом из Јардана  усвојенa je са 
29 гласова „за“ и 1 „уздржан“. 
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Ад – 9: Разматрање  Програма рада зимског одржавања градских улица, тротоара, паркова, 
приградских насеља и локалних путева на подручју града Зворник за 2022. годину  
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Бранко Јашић  начелник Одјељења за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
У одборничкој расправи учествовао је одборник Ненад Продановић и Бранко Јашић. 

Програм рада зимског одржавања градских улица, тротоара, паркова, приградских насеља и 
локалних путева на подручју града Зворник за 2022. годину усвојен je са 28 гласова „за“ и 2 
„уздржана“. 
 
 
Ад – 10: Разматрање  Информације о стању у привреди и запошљавању Града Зворник на дан 
30.09.2021. године  
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Дарко Стефановић, начелник Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности. 
 
У одборничкој расправи учествовао је одборник Ненад Продановић и Дарко Стефановић. 
 
Информација  о стању у привреди и запошљавању Града Зворник на дан 30.09.2021. године  
усвојенa је са 27 гласова  „за“,  и 3 „уздржана“.  
 
 
Ад – 11: Разматрање  Разматрање Информације о стипендирању студената из буџета града 
Зворник у школској 2020/2021. години 
  
У име предлагача уводно излагање поднио је Дарко Стефановић, начелник Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности. 
 

По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Информација о стипендирању студената из буџета града Зворник у школској 2020/2021. години 
усвојена је са 23 гласова „за“ док 7 одборника није гласало.“ 
 
 
Ад – 12: Разматрање  Информације о усвојеном Програму рада средњих школа за 2021/2022 
школску годину на подручју града Зворник и то: 
          12.1. Јавне установе Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник 
          12.2. Јавне установе Технички школски центар Зворник  
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Информација о Програму рада Јавне установе Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник 
за 2021/2022 школску усвојена је са 25 гласова, 2 „уздржана“, док 3 одборника нису гласала. 
 
 
Информација о Програму рада Јавне установе Технички школски центар Зворник за 2021/2022 
школску усвојена је са 27 гласова „за“, док 3 одборника нису гласала. 
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Ад – 13: Разматрање  Извјештаја о успјеху ученика у школској 2020/2021 години и упису 
ученика у основним и средњим школама за школску 2021/2022 годину 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Извјештај о успјеху ученика у школској 2020/2021 години и упису ученика у основним и средњим 
школама за школску 2021/2022 годину усвојен је са 27 гласова „за“, док 3 одборника нису 
гласала. 
 
 
Ад – 14: Разматрање Информације о стању водоснaбдјевања на подручју града Зворник, као и 
пружању других комуналних услуга 
  
У име предлагача уводно излагање поднио је Бранко Јашић  начелник Одјељења за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја. 

 
Информација о стању водоснaбдјевања на подручју града Зворник, као и пружању других 
комуналних услуга усвојена је са 26 гласова „за, 3 „уздржана“, док 1 одборник није гласао. 
 
Овим је окончан рад по дневном реду Седме редовне сједнице Скупштине града  Зворник у 
11:50.  
             
  
       СЕКРЕТАР                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                 
 Зоран Ђукановић                                             Менсур Селимовић                                              
                                                                                                  
 


