
 

 

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број: 5/17), сазивам 12. редовну сједницу Скупштине града Зворник, 
која ће се одржати 17.05.2022. године (уторак) 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 11. 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 период 01.01.-31.12.2021. 

4. Разматрање Приједлога Одлуке  о додјели награда и признања 
5. Разматрање Приједлога Одлуке о оснивању Форума за безбједност града Зворник 
6. Разматрање Приједлога Одлуке о прихватању поклона непокретности ради изградње 
приступног пута у Челопеку 

7. Разматрање Приједлога Одлуке о прихватању поклона непокретности означених као 
кп.бр. 1696/4 КО Челопек 

8. Разматрање Приједлога Одлуке о покретању иницијативе за територијалну промјену 
подручја града Зворник 

9. Разматрање Приједлога Одлуке о додјели у закуп земљишта на градској плажи ради 
изградње љетне баште 

10. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о оснивању и именовању чланова 
привредног савјета града Зворник 

11. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о приступању измјени дијела 
Регулационог плана ужег урбаног подручја града Зворника 

12. Разматрање Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе града Зворник за 
период 01.01.-31-12.2021.године 

13. Разматрање Програма рада Градоначелника и Градске управе града Зворник за период 
01.01.-31.12.2022.године 

14. Разматрање Информације о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју града 
Зворник са приједлогом мјера за 2022.годину 

15. Разматрање Информације о организованости, опремљености и функционисању цивилне 
заштите на подручју града Зворник 

16. Разматрање Информације о стању малољетничке деликвенције на подручју града 
Зворник за 2021.годину 

17. Разматрање Извјештаја о пословању са финансијским извјештајем „Водовод и 
Комуналије“ ад, Зворник за 2021 годину 

18. Разматрање Извјештаја о раду са финансијским извјештајем „Зворник стан“ ад, Зворник 
за 2021 годину 

19. Разматрање Извјештаја о раду са финансијским извјештајем установа чији је оснивач 
Град Зворник за 2021 годину: 
19.1. ЈЗУ „Дом здравља Зворник“, 
19.2. ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
19.3. ЈУ „Центар за социјални рад“ 
19.4. ЈУ „Дом омладине“ 
19.5. ЈУ „Рекреативно спортски центар“ 
19.6.    ЈУ „Туристичка организација града Зворник“ 
19.7. ЈУ „Народна библиотека и музејска збирка“ 
19.8. ЈУ „Дом за старија лица“ 

20. Разрјешење, избор и именовање 
 



 

 

 
Напомена: Материјал под редним број 4 биће накнадно достављен одборницима, након 
засједања Комисије за друштвени надзор, награде и признања. Материјали под редним бројем 
12. и 13. због обимности, одборницима ће бити достављени само у изводу, а увид у комплетан 
текст материјала може се извршити у Стручној служби Скупштине града Зворник или преузети 
са интернет странице Града Зворник www.gradzvornik.org.  
 
 
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, 10.05.2022. године       
 
                                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                                Менсур Селимовић 
 
 

 

 

http://www.gradzvornik.org

