
 

 

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број: 5/17), сазивам 11. редовну сједницу Скупштине града Зворник, 
која ће се одржати 30.03.2022. године (сриједа) у великој сали града Зворник са почетком у 
10,00 часова. Колегијум Скупштине града утврдио је 
 

Д н е в н и   р е д 

1. Усвајање записника са Десете редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Извјештаја о стању судских и других предмета у којима се као једна страна 
појављује Град Зворник за 2021 годину 

4. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта 

5. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта означеног као кп.бр.  5525/6  КО 
Локањ 

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

7. Разматрање Приједлога Одлуке о допуни Одлуке о замјени земљишта у насељу Улице 
ради изградње приступног пута и моста на ријеци Сапни 

8. Разматрање Приједлога Одлуке о допуни Одлуке о комуналним таксама 
9. Разматрање Приједлога Одлуке о допуни Одлуке о уређењу простора и градском 
грађевинском земљишту 

10. Разматрање Плана о начину кориштења намјенских средстава остварених по основу 
накнаде за експлоатацију шума за 2022. годину 

11. Разматрање Програма кориштења буџетских средстава за подстицај пољопривредне  
     производње на подручју града Зворник  за 2022 годину 
12. Разматрање Плана имплементације (2022-2024) Стратегије интегрисаног развоја града   
     Зворника за период 2018-2027 година 

13. Разматрање Извјештаја о стању у пољопривреди на подручју града Зворик у 2021 години 
14. Разматрање Информације о стању у спорту на подручју града Зворник за 2021 годину 
15. Разматрање Извјештаја о раду Комисије за повратак, развој и интеграцију за 2021 годину 

 
Напомена: Тачка редног броја  3.  на захтјев  предлагача повучена је са дневног реда због 
неприпремљености материјала. 
 

 
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, 22.03.2022. године       
 
                                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                                Менсур Селимовић 


