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На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 27. и 50. Статута града Зворник –пречишћен текст  
(''Службени гласник града Зворник“ број: 5/17) и чл. 56. 57. 58. и 59. Пословника Скупштине 
града Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' број: 5/17) Скупштина града 
Зворник на 9. редовној сједници одржаној  дана 30. децембра 2021. године, донијела је  
 

ПРОГРАМ РАДА  
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК  

ЗА 2022. ГОДИНУ  
 
I – УВОД 
 
(1) Програмом су утврђени послови и задаци Скупштине и њихов основни садржај и начин 
извршавања. Такође су утврђени носиоци послова, задатака и рокови за разматрање појединих 
питања, из рада локалне заједнице. 
 
(2) Скупштина ће доносити акта у складу са Уставом, законом, Статутом града Зворник и другим 
прописима из свих области за које је надлежна и вршити активности које произлазе из 
Стратегије интегрисаног развоја, као и друге послове и задатке у рјешавању питања од 
интереса за грађане. 
 
(3) Овај програм треба схватити као оквирни, а Скупштина града ће адекватним методама рада 
и дјеловања путем својих сједница размотрити сва питања за свакодневно стање у областима 
привредног и друштвеног живота од интереса за град и грађане. У складу са законским и 
статутарним овлашћењима Скупштина ће на својим сједницама вршити изборе и именовања и 
рјешавати и друга питања везана за остварење кадровске политике. 
 
(4) Програм рада остаје отворен током цијеле године за нове приједлоге и иницијативе 
предлагача тако да ће свако актуелно питање бити разматрано на сједницама Скупштине. 
 
(5) Предлагачи и обрађивачи појединих материјала утврђених у Програму рада Скупштине 
морају се придржавати рокова утврђених у овом програму. Обимнији материјали који иду на 
Скупштину доставиће се одборницима у изводу, а на њихов захтјев у изворном тексту 
материјали ће им бити стављени на увид у Стручној служби Скупштине града Зворник. Сви 
материјали биће објављивани на званичном сајту Града Зворник. 
 
(6) Према члану 64. став 1. Пословника Скупштине града материјали за редовне сједнице 
Скупштине доставиће се одборницима најмање 7 дана прије дана одржавања сједнице 
Скупштине града, на начин и и на адресу коју су навели у евиденционим листовима. 
 
(7) Према Програму рада за 2022. годину сједнице ће се одржавати најмање једном у два 
мјесеца у назначеним роковима, а по потреби и више пута. 
 
II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

 

ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ (ЈАНУАР – МАРТ) 
 

 
 

1. Извјештај Градоначелника о раду Градске управе града Зворник и Стручне  службе  
Скупштине града у 2021. години  

     ОБРАЂИВАЧ: Одјељења Градске управе и Стручна служба Скупштине града 
     ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
2. План и програм рада Градоначелника и Градске управе Зворник за 2022. годину 
     ОБРАЂИВАЧ: Одјељења Градске управе и Стручна служба Скупштине града 
     ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
3. Одлука о усвајању Плана утрошка средстава од концесионих накнада за 2022. годину  
     ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 



2 
 

 
4. Одлука о именовању Савјета плана за праћење израде Зонинг плана подручја у обухвату 

граничног прелаза Шепак (Средњи Шепак)-Брањево-Доња Пилица са израдом Плана 
парцелације насеља Брањево 

     ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за просторно уређење 
     ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

5. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана ужег урбаног подручја града 
Зворник 

         ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
         ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
 

6. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене корисне површине стамбеног 
и пословног простора у 2021. години 

      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
      ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
7. Програм заједничке комуналне потрошње за 2022. годину 
 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
8. Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2022. 

годину 
      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
9. Одлука о измјени Одлуке о гробљима и погребној дјелатности на подручју града Зворник 
      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
      ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
10. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама 
      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
      ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
11. Извјештај о стању у пољопривреди на подручју града Зворник у 2021. години 
      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

12. Програм кориштења буџетских  средстава за подстицај пољопривредне производње на 
подручју града Зворник за 2022. годину 

      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
13. Одлука о усвајању Плана кориштења средстава од накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта  у 2022. години  
 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

14. Одлука о усвајању Програма утрошка намјенских средстава посебних намјена од водних 
накнада у 2022. години  

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
15. Информација о стању у спорту на подручју града Зворник за 2021. годину 
      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

16. Одлука о утврђивању критеријума категоризације спортова, спортских грана, услова за 
финансирање спорта и расподјели средстава спортским организацијама града Зворник за 
2022. годину       
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Комисија за спорт и     
културу 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
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17. Одлука о усвајању Плана коришћења прихода остварених по основу накнаде за 
експлоатацију шума за 2022. годину  

      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
18. Одлука о усвајању Плана кориштења средстава привредних друштава и других правних 

лица која имају сједиште на подручју града Зворник за реализацију посебних мјера 
заштите од пожара за 2022. годину 

      ОБРАЂИВАЧ: Служба Професионалне ватрогасне јединице Зворник 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
19. План имплементације (2022-2024) Стратегије интегрисаног развоја града Зворника за 

период 2018-2027. година        
      ОБРАЂИВАЧ: Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
20. План капиталних инвестиција (2022-2024)        
      ОБРАЂИВАЧ: Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу и 

Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 

21. Извјештај о раду Комисије за повратак, развој и интеграцију за 2021. годину 
      ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за повратак, развој и интеграцију 
 
22. Информација о стању криминалитета, ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на подручју града 

Зворник за период 01.01.-31.12.2021. године 
      ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска управа Зворник 

 
 

 

ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ (АПРИЛ – ЈУН) 
 

 

1. Одлука о годишњем финансијском извјештају Града Зворник за 2021. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

2. Извјештај о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01.-31.12.2021. године 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

3. Извјештај о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01.-31.03.2022. године 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 

4. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана ужег урбаног подручја града 
Зворник 

         ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
         ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 

5. Информација о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

6. Одлука о називима улица и насеља на територији града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

7. Одлука о заштити изворишта на територији града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 
 

8. Информација о стању улица и тротоара, хоризонталне, вертикалне и свјетлосне 
сигнализације на подручју града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 
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9. Извјештај о раду са финансијским извјештајем  установа и предузећа чији је оснивач Град 
Зворник  за 2021. годину 

           ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Јавне установе и  
предузећа 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
  

10. Одлука о додјели награда и признања 
         ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Комисија за друштвени 

надзор, награде и признања 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

11. Извјештај о реализацији Плана имплементације (2021-2023) Стратегије интегрисаног 
развоја града Зворника за период 2018-2027. година 

      ОБРАЂИВАЧ: Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
12. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција (2021-2023) 

ОБРАЂИВАЧ: Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу и 
Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

13. Акциони план образовања и запошљавања на подручју града Зворник (2022-2024) 
ОБРАЂИВАЧ: Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу и  
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 
 

14. Извјештај о реализацији Стратегија развоја социјалног становања у граду Зворнику (2021-
2031. година) 
ОБРАЂИВАЧ: Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
15. Информација о организованости, опремљености и функционисању цивилне заштите на 

подручју града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Служба цивилне заштите 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 
  

16. Извјештај о стању судских и других предмета у којима се као једна страна појављује 
Градска управа града Зворник за 2021. годину 
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Правобранилаштво РС – Сједиште Замјеника  

правобраниоца у Бијељини 
 

17. Информација о малољетничкој деликвенцији на подручју града Зворник са приједлогом 
мјера на њеном сузбијању 
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ „Центар за социјални рад“, Зворник 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

18. Извјештај о пословању са финансијским извјештајем АД „Водовод и комуналије“ Зворник 
за 2021. годину 
ОБРАЂИВАЧ: АД „Водовод и комуналије“ Зворник 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

19. Извјештај о раду са финансијским извјештајем АД „Зворник стан“ Зворник за 2021. годину 
ОБРАЂИВАЧ: АД „Зворник стан“ Зворник 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

20. Информација о раду ЈП „Регионална депонија“ доо, Зворник за 2021. годину 
ОБРАЂИВАЧ: ЈП „Регионална депонија“ доо, Зворник 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

21. Извјештај о извршењу производно финансијског плана Шумске управе „Зворник“ за 2021. 
годину 
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Шумска управа Зворник 
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ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ (ЈУЛ – СЕПТЕМБАР) 
 

 
1. Извјештај о извршењу буџета града Зворник за период од 01.01 - 30.6.2022. године  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије  
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

2. Одлука о усвајању Урбанистичког  плана „Зворник 2020-2035“ 
     ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
3. Одлука о приступању израде Регулационог плана ужег урбаног подручја града Зворник,  
     ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
     ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
4. Одлука о именовању Савјета плана за праћење израде Регулационог плана ужег урбаног 
подручја града Зворник 

     ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
     ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
5. Одлука о димњачарској дјелатности на територији града Зворник  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначелник  
 

6. Информација о стању безбједности саобраћаја на територији града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ. Одјељење за стамбено комуналне послове и послове   саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

7. Информација о стању и заштити животне средине на територији града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ. Одјељење за стамбено комуналне послове и послове   саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

8. Информација о стању водоснабдјевања на подручју града Зворник, као и пружању других 
комуналних услуга 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја  
ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначелник  

 
9. Информација о стању безбједности и стању криминалитета на подручју града Зворник за 

прво полугодиште 2022. године 
         ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска управа Зворник 
            
 

 

ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ (ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР) 
 

 
1. Извјештај о извршењу буџета града Зворник за период од 01.01 – 30.09.2022. године.  
     ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
     ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
2. Одлука о усвајању Нацрта  буџета града Зворник за 2023. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
3. Одлука о усвајању буџета града Зворник за 2023. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
4. Одлука о извршењу буџета града Зворник за 2023. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
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5. Одлука о висини накнаде коју остварују предсједници Савјета мјесних заједница на 
подручју града Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
6. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града 
Зворник за 2023. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
7. Одлука о усвајању  Зонинг плана подручја у обухвату граничног прелаза Шепак (Средњи 
Шепак)-Брањево-Доња Пилица са израдом Плана парцелације насеља Брањево 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
8. Информација о изградњи у граду Зворнику у 2022. години 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

  
9. Програм рада зимског одржавања градских улица, тротоара, паркова, приградских 
насеља и локалних путева на подручју града Зворник за 2023. годину.  

     ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове  саобраћаја 
     ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
10. Информација о  попису градске имовине 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
          ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
11. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Зворник на 

дан 31.12.2022. године 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
12. Информација о стипендирању студената у школској 2021/2022. години 

         ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 

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

      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
      ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
 
14. Информација о усвојеном Програму рада Средњих школа за 2022/2023 школску годину на 

подручју града Зворник 
      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
      ПРЕДЛАГАЧ:Градоначелник 

 
15. Информација о стању у привреди на подручју града Зворник у 2022. години 

         ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
         ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
16. Годишњи програм рада и финансијски план за 2023. годину јавних установа чији је 

оснивач град Зворник 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Јавне установе  
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
17. Програм рада Скупштине града Зворник за 2023. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине града 
          ПРЕДЛАГАЧ: Колегиј Скупштине Града 

 
 



7 
 

III - ДОСТАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛА СКУПШТИНИ ГРАДА  
 
(1) Обавезују се сви носиоци стручне обраде и предлагачи материјала да до утврђеног рока 
израде и доставе материјале Стручној служби Скупштине града. Одговорни су за благовремену 
и стручну припрему тих материјала, као и за законитост поднесених приједлога аката и 
усклађеност са Правилима за израду Закона и других прописа Републике Српске. Уколико из 
било којих разлога нису у могућности у остављеним роковима доставити материјале дужни су о 
томе као и о разлозима немогућности достављања материјала обавјестити секретара 
Скупштине.  
 
(2) Материјал који ће разматрати Скупштина, треба доставити у Стручну службу Скупштине 
града у 45 примјерака, најкасније 10 дана прије одржавања Скупштине града, како би 
благовремено био достављен лицима наведеним у члану 64. Пословника Скупштине града 
Зворник. Такође, материјале је обавезно доставити и електронским путем.  

 
(3) Радна тијела Скупштине града дужна су, прије разматрања на сједници Скупштине, 
размотрити свако питање садржано у овом програму које спада у њихов дјелокруг рада и своје 
приједлоге и мишљења доставити Скупштини града. 
 
IV – ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
(1) О извршењу Програма стараће се предсједник Скупштине града и исти се овлашћује да у 
изузетним случајевима може одобрити промјену рокова за достављање материјала за сједницу 
Скупштине.  
  
(2) Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
 
 
 
                  ОБРАЂИВАЧ ПРЕДЛАГАЧ 
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА                                         КОЛЕГИЈ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
    
       
                       
 


