
 

 

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број: 5/17), сазивам 10. редовну сједницу Скупштине града Зворник, 
која ће се одржати 24. фебруара 2022. године (четвртак) 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  Девете редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Приједлога Одлуке о комуналним таксама 
4. Разматрање Приједлога Одлуке о кориштењу намјенских средстава остварених  по 

основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно у 2022. 
години 

5. Разматрање Приједлога Одлуке о  кориштењу намјенских средстава посебних намјена 
од водних накнада у 2022. години 

6. Разматрање Приједлога Одлуке о кориштењу намјенских средстава остварених по 
основу накнаде за експлоатацију шума за 2022. годину 

7. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању критеријума категоризације спортова, 
спортских грана, услова за финансирање спорта и расподјели средстава спортским 
организацијама града Зворник за 2022. годину 

8. Разматрање Приједлога  Одлуке о утврђивању просјечне, коначне,  грађевинске цијене 
корисне површине стамбеног и пословног простора у 2021. години 

9. Разматрање Приједлога Одлуке о суфинансирању доградње, надоградње и 
реконструкције постојећег правосудног објекта у Зворнику 

10. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Плана коришћења средстава привредних 
друштава и других правних лица која имају сједиште на подручју града Зворник за 
реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2022. годину 

11. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о гробљима и погребној дјелатности 
на подручју града Зворник 

12. Разматрање Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину 
13. Разматрање Приједлога Плана утрошка средстава од концесионих накнада за 2022. 

годину 
14. Разматрање Плана имплементације (2022-2024) Стратегије интегрисаног развоја града 

Зворник за период 2018-2027 године 
15. Разматрање Плана капиталних инвестиција 2022-2024. година 
16. Разматрање Информације о стању у спорту на подручју града Зворник за 2021. годину 
17. Разматрање Информације о стању криминалитета, ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на 

подручју града Зворник за период 01.01.-31.12.2021. године 
 
 

Напомена: Материјали под редним бројем  14. и 16. на приједлог предлагача повучени су са 
дневног реда због неприпремљености материјала. 



 

 
 

 

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 Упутству 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, 17. фебруар 2022. године       
 
                                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                                Менсур Селимовић 
 
 

 

 


