
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

ОДРЖАНЕ 24. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ У ВЕЛИКОЈ САЛИ 
 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
Десета   редовнa  сједница Скупштине града Зворник одржана је 24. фебруара  2022. године.  
Скупштина је почела са радом у 10 часова и 10 минута.  
Сједницом предсједава Менсур Селимовић, предсједник Скупштине града Зворник. 
 
Предсједавајући је отворио Десету редовну сједницу и  констатовао да сједници присуствује 26 
одборника  док су одборници:  Велизар Аћимовић, Зоран Обреновић, Гордан Вуковић, 
Александар Писић и Бојан Јоковић 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, представник  ПУ Зворник, представници медија. 
 
Предсједавајући је прочитао предложени   
 
      

 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 усвајању Плана кориштења средстава од 

концесионих накнада за 2022. годину 
5. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Плана кориштења средстава од накнада за 

промјену намјене пољопривредног земљишта у 2022. години 
6. Разматрање Приједлога Одлуке о  усвајању Програма утрошка намјенских средстава 

посебних намјена од водних накнада у 2022. години 
7. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Плана кориштења прихода остварених по 

основу накнаде за експлоатацију шума у 2022. години 
8. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању критеријума категоризације спортова, 

спортских грана, услова за финансирање спорта и расподјели средстава спортским 
организацијама града Зворник за 2022. годину 

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

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

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

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

13. Разматрање Програма заједничке комуналне потрошње 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) 
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 
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Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић предложио је да се са дневног реда повуку следеће 
тачке: 

5. „Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средстава од накнада за промјену 
намјене пољопривредног земљишта у 2022. години“ 

6. „Приједлог Приједлога Одлуке о  усвајању Програма утрошка намјенских средстава 
посебних намјена од водних накнада у 2022. години“ 

14.  „План имплементације (2022-2024) Стратегије интегрисаног развоја града Зворник за 
период 2018-2027 године“ 

16. „Информација о стању у спорту на подручју града Зворник за 2021 годину“ 
 

 
Одборници су затим једногласно усвојили  дневни ред како слиједи:  
 
 

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

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

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

8. 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 

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

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

годину 
12. Разматрање Плана капиталних инвестиција 2022-2024. година 
13. Разматрање Информације о стању криминалитета, ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на 

подручју града Зворник за период 01.01.-31.12.2021. године 

 
Обзиром да је дневни ред усвојен, Скупштина је наставила рад разматрањем тачака према 
утврђеном дневном реду. 
 
 
Ад – 1: Усвајање записника са 9. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
 
Предсједавајући је отварио расправу о Изводу из Записника са  Девете редовне сједнице  
Скупштине града Зворник одржане  30. децембра 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, 
Дејан Савић, Драган Тејић и Раденко Ђурић.  
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Ад – 3: Разматрање   Приједлога Одлуке о комуналним таксама 

 
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 комуналним таксама усвојена је једногласно. 
 
 
Ад – 4: Разматрање Приједлога Одлуке  о кориштењу намјенских средстава остварених  по 
основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно у 2022. 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.  
 
Одлука о кориштењу намјенских средстава остварених  по основу промјене намјене 
пољопривредног земљишта у непољопривредно у 2022. години усвојена је са 24 гласа „за“,  и 2 
„уздржана.“ 
 
 

Ад – 5: Разматрање Приједлога   Одлуке о утврђивању критеријума категоризације спортова, 
спортских грана, услова за финансирање спорта и расподјели средстава спортским 
организацијама града Зворник за 2022. годину 
 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Дарко Стефановић начелник Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности. 
 
 
У одборничкој расправи учествовали су: одборници Бојан Лукић, Бранка Еркић, Ненад 
Продановић, Дарко Стефановић начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности и 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић. 
 
 
 
Одборник Бранка Еркић поднела је 1 амандман, након чега је  у раду Скупштине направљена 
десетоминутна пауза, у којој је Комисија за спорт и културу  дала негативно мишљење на 
амандман, а предлагач није прихватио наведени амандман. 
 
У међувремену је одборник Радивоје Новаковић напустио сједницу. 
 
Скупштина се потом изјаснила о  амандману.  
 
Амандман није прихваћен са 2 „за“, док 23 одборника није гласало. 
 
Након изјашањавања о амандману, предсједавајући је дао на гласање приједлог одлуке. 
 
Одлука о утврђивању критеријума категоризације спортова, спортских грана, услова за 
финансирање спорта и расподјели средстава спортским организацијама града Зворник за 
2022. годину усвојена је са 23 гласа „за“ и 2 „уздржана“. 
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Ад – 6: Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању просјечне, коначне,  грађевинске цијене 
корисне површине стамбеног и пословног простора у 2021. години 
 
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 утврђивању просјечне, коначне,  грађевинске цијене корисне површине стамбеног и 
пословног простора у 2021. години усвојена је са 23 гласа „за“, 2 „уздржана“. 

 
 
Ад – 7: Разматрање Приједлога Одлуке о суфинансирању доградње, надоградње и 
реконструкције постојећег правосудног објекта у Зворнику 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић. 
 
У одборничкој расправи је учествовао одборник Ненад Продановић и Замјеник Градоначелника 
Бојан Ивановић. 
 
 
Одлука о суфинансирању доградње, надоградње и реконструкције постојећег правосудног 
објекта у Зворнику усвојенa je  са 23 гласа „за“ и 2 „уздржана“. 
 
Ад – 8: 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 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука 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 усвојенa je једногласно. 
 
 
Ад – 9: Разматрање Приједлога  Одлуке о измјени Одлуке о гробљима и погребној дјелатности 
на подручју града Зворник 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о измјени Одлуке о гробљима и погребној дјелатности на подручју града Зворник 
усвојенa je са 23 гласа „за“, и 2 „уздржана“. 
 
 
Ад – 10: Разматрање Програма заједничке комуналне потрошње 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 Ненад Продановић. 
 
Програм заједничке комуналне потрошње за 2022. годину усвојен je са 23 гласа „за“, 2 „против“. 
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Ад – 11: Разматрање   Приједлога Плана утрошка средстава од концесионих накнада 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.  
 
 
 
План утрошка средстава од концесионих накнада за 2022. годину усвојен je једногласно. 
 
 
Ад – 12: Разматрање Плана капиталних инвестиција 2022-2024. година 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
План капиталних инвестиција 2022-2024. година усвојен je са 22 гласа „за“,   2 „против“, док 1 
одборник није гласао. 
 
 
Ад – 13: Разматрање Информације о стању криминалитета, ЈРМ-а и безбједности саобраћаја 
на подручју града Зворник за период 01.01.-31.12.2021. године 
 
У одборничкој расправи је учествовао Драган Риђошић. 
 
Информација о стању криминалитета, ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на подручју града 
Зворник за период 01.01.-31.12.2021. године усвојена је једногласно. 
 
 
Овим је окончан рад по дневном реду Десете  редовне сједнице Скупштине града  Зворник у 
11:45.  
             
  
       СЕКРЕТАР                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА                                           
 Зоран Ђукановић                                               Менсур Селимовић                                              
                                                                                                  
 


