
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА OСМЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
ОДРЖАНЕ 16. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ У ВЕЛИКОЈ САЛИ 

 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
 

Осма   редовнa  сједница Скупштине града Зворник одржана је 16. децембра  2021. године.  
Скупштина је почела са радом у 10 часова и 10 минута.  
Сједницом предсједава Менсур Селимовић, предсједник Скупштине града Зворник. 
 
Предсједавајући је отворио Осму редовну сједницу и  констатовао да сједници присуствује 29 
одборника  док су одборници Зоран Обреновић и  Велизар Аћимовић најавили своје одсуство,  
тако да Скупштина може пуноправно радити и одлучивати.  
   

Поред одборника сједници присуствују:  
Градоначелник Зоран Стевановић, Замјеник Градоначелника  Бојан Ивановић, 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, предсједник РВИ Драгослав Мијановић и представници медија. 
 
Предсједавајући је прочитао предложени   
 
      

 Д н е в н и   р е д 
 

1. Усвајање записника са Седме редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Ребаланса буџета града Зворник за 2021. 
годину  

4. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета града Зворник за 
2021.годину 

5. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Нацрта буџета града Зворник за 2022. годину 
6. Разматрање Приједлога Одлуке о висини накнаде коју остварују предсједници Савјета 
мјесних заједница на подручју града Зворник 

7. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање 
непокретности на подручју града Зворник за 2022. годину 

8. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта означеног као кп.бр. 7720/1 КО 
Зворник 

 
Одборник Бојан Јоковић предложио је да се у дневни ред уврсти „Информација о снабдјевању 
електричном енергијом на подручју града Зворник. 
 
У расправи су учествовали: Градоначелник Зоран Стевановић, Замјеник Градоначелника Бојан 
Ивановић, потпредсједник Скупштине Синиша Мијатовић, секретар Скупштине Зоран 
Ђукановић и одборници Ненад Продановић, Бојан Јоковић и Драгослав Милановић. 
 
У раду Скупштине направљена је пауза како би  одборници одржали сједницу Колегијума. 
 
На сједници Колегијума донесен је следећи закључак: 
 
„Налаже се Колегијуму Скупштине града Зворник да у Дневни ред за девету редовну сједницу 
Скупштине града Зворник, уврсти тачку дневног реда: Разматрање стања о снабдјевању 
електричном енергијом на подручју града Зворник.“ 
 
Одборници су приједлог закључка усвојили једногласно. 
 
Одборници су затим једногласно усвојили дневни ред.  

 
Обзиром да је дневни ред усвојен једногласно, Скупштина је наставила рад разматрањем 
тачака према утврђеном дневном реду. 
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Ад – 1: Усвајање записника са 7. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
 
Предсједавајући је отворио расправу о Изводу из Записника са  Седме редовне сједнице  
Скупштине града Зворник одржане  30. новембра 2021. године, који су одборници усвојили 
једногласно.           
 
Ад – 2: Одборничка питања 
 
Своје учешће у оквиру ове тачке узели су следећи одборници: Бојан Лукић, Ненад Продановић 
и Бојан Јоковић.  
 
Ад – 3: Разматрање  Приједлога  Одлуке  о усвајању 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 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука  о усвајању Ребаланса буџета града Зворник за 2021. годину усвојена  је са 26 гласова 
„за“, 1 „против“ и 2 „уздржана“ 
 
Ад – 4: Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета града Зворник за 
2021. годину 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Срђан Деспић  начелник Одјељења за финансије 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о измјени Одлуке о извршењу буџета града Зворник за 2021. годину усвојена је са 26 
гласова „за“  и 3 „против.“ 
 

Ад – 5: Разматрање Приједлога  Одлуке о усвајању Нацрта буџета града Зворник за 2022. 
годину 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Срђан Деспић  начелник Одјељења за финансије. 
 
У одборничкој расправи учествовали су: одборници Ненад Продановић, Бојан Јоковић, Бранка 
Еркић, Бојан Лукић, Драгослав Миловановић, предсједник Скупштине Менсур Селимовић и 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић.  
 
Клуб одборника Уједињена Српска поднио је 6 амандмана на које је Комисија за буџет и 
финансије дала негативно мишљење, а предлагач није прихватио ниједан амандман. 
 
Скупштина се потом изјаснила појединачно о сваком поднесеном амандману 
Амандман 1 није прихваћен са 3 „за“, 26 одборника није гласало. 
Амандман 2  није прихваћен са 3 „за“, 26 одборника није гласало. 
Амандман 3 није прихваћен 3 „за“, 26 одборника није гласало. 
Амандман 4 није прихваћен 3 „за“, 26 одборника није гласало. 
Амандман 5 није прихваћен 3 „за“, 26 одборника није гласало. 
 
Бранка  Еркић  о шестом амандману   није тражила изјашњење Скупштине. 
 
Након изјашањавања о амандманима, предсједавајући је дао на гласање Приједлог Одлуке о 
усвајању Нацрта буџета града Зворник за 2022. годину. 
 
Одлука  о усвајању Нацрта буџета града Зворник за 2022. годину усвојена је са 26 гласова „за“ 
и 3 „против“. 
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Ад – 6: Разматрање Приједлога  Одлуке о висини накнаде коју остварују предсједници Савјета 
мјесних заједница на подручју града Зворник. 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Срђан Деспић  начелник Одјељења за финансије. 
 
У одборничкој расправи учествовао је одборник Ненад Продановић. 
 
Одлука о висини накнаде коју остварују предсједници Савјета мјесних заједница на подручју 
града Зворник усвојена је са 24 гласова „за“, 1 „против“, док 4 одборника нису гласала“. 
 
 
Ад – 7: Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање 
непокретности на подручју града Зворник за 2022. годину 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Срђан Деспић  начелник Одјељења за финансије. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Зворник 
за 2022. годину усвојенa je  са 25 гласова „за“, док 4 одборника нису гласала. 
 
 
Ад – 8: Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта означеног као кп.бр. 7720/1 КО 
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.  
 
Одлуке о куповини земљишта означеног као кп.бр. 7720/1 КО Зворник усвојенa je са 27 гласова 
„за“ и 2 одборника нису гласала. 
 
 
Овим је окончан рад по дневном реду Осме редовне сједнице Скупштине града  Зворник у 
12:10.  
             
  
       СЕКРЕТАР                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                 
 Зоран Ђукановић                                             Менсур Селимовић                                              
                                                                                                  
 


