
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА ДВАНЕСТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

ОДРЖАНЕ 17. МAJA 2022. ГОДИНЕ У ВЕЛИКОЈ САЛИ 
 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
Дванеста   редовнa  сједница Скупштине града Зворник одржана је 17. маја  2022. године.  
Скупштина је почела са радом у 10 часова и 15 минута.  
Сједницом предсједава Менсур Селимовић, предсједник Скупштине града Зворник. 
 
Предсједавајући је отворио Дванаесту редовну сједницу и  констатовао да сједници присуствује 
27 одборника  док су одборници:  Стево Костић,Радивоје Новаковић, Зоран Обреновић и Раде 
Лујић 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, начелник Одјељења за борачко инвалидску заштиту Жељко 
Смиљанић, начелник Одјељења за просторно уређење и урбанизам Бошко Којић, начелник 
Одјељења за инспекцијски надзор Фахир Ферхатбегови, шеф Службе Цивилне заштите  Рајко 
Јурошевић, начелник Комуналне полиције Горан Писић, ССС Веселин Тијанић, директори 
Јавних установа и јавних предузећа и представници медија. 
 
Предсједавајући је прочитао предложени   
 
      

 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“ 
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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 
 

 
Замјеник Градоначелника  Бојан Ивановић предложио је да се са дневног реда повуче тачка 
број 9. „Приједлог Одлуке о додјели у закуп земљишта на градској плажи ради изградње љетне 
баште“ 
 
 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић предложио је да се дневни ред допуни следећим 
тачкама: 

-  „Приједлог Одлуке о основаности иницијативе за покретање поступка додјеле концесије 
за експлоатацију техничког грађевинског камена-кречњака на лежишту „Планинци“ 
 
-  „Приједлог Одлуке о основаности иницијативе за покретање поступка додјеле концесије 
за експлоатацију кварцитних минералних сировина на подручју „Зелиња“ 
 
-  „Приједлог Одлуке о замјени земљишта кп.бр.455/5 за кп.бр.455/4 КО Козлук“ 
 
-  „Приједлог Одлуке о кредитном задужењу“ 

 
 
Скупштина се  изјаснила о приједлозима Замјеника Градоначелника. 
 
 После обављеног гласања, предсједавајући констатује да су наведени приједлози усвојени са 
26 гласова „за“ и 1 „против“. 
 
 
Одборници су затим са 25 гласова „за“ и 2 „против“  усвојили  дневни ред како слиједи:  
 
 

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 измјени Одлуке о оснивању и именовању чланова 

привредног савјета града Зворник 
10. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о приступању измјени дијела 

Регулационог плана ужег урбаног подручја града Зворника 
11. Разматрање Приједлога Одлуке о основаности иницијативе за покретање поступка 

додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена-кречњака на лежишту 
„Планинци“ 

12. Разматрање Приједлога Одлуке о основаности иницијативе за покретање поступка 
додјеле концесије за експлоатацију кварцитних минералних сировина на подручју 
„Зелиња“ 

13. Разматрање Приједлога Одлуке о замјени земљишта кп.бр.455/5 за кп.бр.455/4 КО Козлук 
14. Разматрање Приједлога Одлуке о прихватању кредитног задужења 
15. Разматрање Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе града Зворник за 

период 01.01.-31-12.2021.године 
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16. Разматрање Програма рада Градоначелника и Градске управе града Зворник за период 
01.01.-31.12.2022.године 

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

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

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

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

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

22. Разматрање Извјештаја о раду са финансијским извјештајем установа чији је оснивач 
Град Зворник за 2021 годину: 
20.1. ЈЗУ „Дом здравља Зворник“, 
20.2. ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
20.3. ЈУ „Центар за социјални рад“ 
20.4. ЈУ „Дом омладине“ 
20.5. ЈУ „Рекреативно спортски центар“ 
20.6. ЈУ „Туристичка организација града Зворник“ 
20.7. ЈУ „Народна библиотека и музејска збирка“ 
20.8. ЈУ „Дом за старија лица“ 

    23.Разрјешење, избор и именовање 
- Разрјешење в.д. чланова Управних одбора ЈУ 
- Именовање чланова Управних одбора ЈУ 
 

Обзиром да је дневни ред усвојен, Скупштина је наставила рад разматрањем тачака према 
утврђеном дневном реду. 
 
 
Ад – 1: Усвајање записника са 11. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
 
Предсједавајући је отварио расправу о Изводу из Записника са  Једанесте редовне сједнице  
Скупштине града Зворник одржане  30. марта 2022. године, који су одборници усвојили 
једногласно.    
            
 
Ад – 2: Одборничка питања 
 
Своје учешће у оквиру ове тачке узели су следећи одборници: Бојан Лукић, Ненад Продановић, 
Џемаил Исић, Бојан Јоковић, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Дарко 
Стефановић, начелник Одјељења за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја  
Бранко Јашић и Замјеник градоначелника Бојан Ивановић. 
 
Ад – 3: Разматрање Разматрање Извјештаја о стању судских и других предмета у којима се 
као једна страна појављује Град Зворник за период 01.01.-31.12.2021. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Информација о стању судских и других предмета у којима се као једна страна појављује Град 
Зворник за период 01.01.-31.12.2021. године усвојена је са 24 гласа „за“, 2 „против“ 1 
„уздржаним“.  
 
Ад – 4: Разматрање Приједлога Одлуке  о додјели награда и признања. 
 
Извјештај са сједнице Комисије за статутарна питања и прописе поднио је предсједник комисије 
Иван Поповић. 
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Извјештај са сједнице Комисије за награде и признања поднијела је приједседник комисије 
Биљана Писић. 
 
У одборничкој расправи учествовао је одборник Бојан Лукић.  
 
Одлука о додијели награда и признања усвојена је са 21 гласом „за“, 3 гласа „против“ ,док 3 
одборника нису гласала. 
 

 

Ад – 5: Разматрање  Приједлога Одлуке о оснивању Форума за безбједност града Зворник. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука  о оснивању Форума за безбједност града Зворник усвојена је једногласно. 
 
 
Ад – 6: Разматрање Разматрање Приједлога Одлуке о прихватању поклона непокретности 
ради изградње приступног пута у Челопеку. 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Одлука о прихватању поклона непокретности ради изградње приступног пута у Челопеку 
 усвојена је једногласно. 
 
 
Ад – 7: Разматрање  Приједлога Одлуке о прихватању поклона непокретности означених као 
кп.бр. 1696/4 КО Челопек 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о прихватању поклона непокретности означених као кп.бр. 1696/4 КО Челопек усвојена 
је једногласно. 
 
Ад – 8: Разматрање Приједлога Одлуке о покретању иницијативе за територијалну промјену 
подручја града Зворник 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о покретању иницијативе за територијалну промјену подручја града Зворник  усвојена је 
једногласно. 
 
 
Ад – 9: Разматрање  Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о оснивању и именовању чланова 
привредног савјета града Зворник 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о измјени одлуке оснивању и именовању чланова привредног савјета града Зворник, 
усвојена је са 23 гласа „за“ , 2 „уздржана“ , док 2 одборника нису гласала. 
 
Ад – 10: Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о приступању измјени дијела 
Регулационог плана ужег урбаног подручја града Зворника 
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У име предлагача уводно излагање поднио је Бошко Којић  начелник Одјељења за просторно 
уређење и урбанизам . 
 
У одборничкој расправи учествовао је одборник Бојан Лукић. 
Одлука о измјени Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана ужег урбаног 
подручја града Зворника, усвојена је са  24  гласа „за“ и 3 „уздржана“. 
 
 
 
Ад – 11: Разматрање   Приједлога Одлуке о основаности иницијативе за покретање поступка 
додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена-кречњака на лежишту 
„Планинци“ 
 
 
У одборничкој расправи учествовали су: одборник Џемаил Исић, предсједник Скупштине Града 
Зворник Менсур Селимовић и Веселин Тијанић испред предлагача. 
 
. 
 
 Одлука о основаности иницијативе за покретање поступка додјеле концесије за експлоатацију 
техничког грађевинског камена-кречњака на лежишту „Планинци“ усвојена је са  20 гласова „за“, 
4 „уздржана“ док 3 одборника нису гласала. 
 
 
 
Ад – 12: Разматрање Приједлога Одлуке о основаности иницијативе за покретање поступка 
додјеле концесије за експлоатацију кварцитних минералних сировина на подручју „Зелиња“ 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  

 
 
Приједлог Одлуке о основаности иницијативе за покретање поступка додјеле концесије за 
експлоатацију кварцитних минералних сировина на подручју „Зелиња“ усвојен је са 22 гласа 
„за“, 2 „уздржана“,  док 3 одборника нису гласала. 
 
 
Ад – 13: Разматрање Приједлога Одлуке о замјени земљишта кп.бр.455/5 за кп.бр.455/4 КО 
Козлук 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука  о замјени земљишта кп.бр.455/5 за кп.бр.455/4 КО Козлук усвојена је са 23 гласа „за“, 
док 4 одборника нису гласала. 
 
Ад – 14: Разматрање Приједлога Одлуке о прихватању кредитног задужења. 
 
У одборничкој расправи учествовао је одборник Ненад Продановић. 
 
Одлука о прихватању кредитног задужења усвојена је са 24 гласа „за“, 1 „против“ док 2 
одборника нису гласала. 
 
Ад – 15: Разматрање Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе града Зворник за 
период 01.01.-31-12.2021.године 
 
 
У одборничкој расправи учествовали су: одборници  Ненад Продановић, Бојан Лукић и 
Градоначелник  Зоран Стевановић.  
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Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе града Зворник за период 01.01.-31-
12.2021.године усвојен је са 22 гласова „за“,  1 „против“ , 1 „уздржан“, док 3 одборника нису 
гласала. 
 
 
Ад – 16: Разматрање  Програма рада Градоначелника и Градске управе града Зворник за 
период 01.01.-31.12.2022.године 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Програм рада Градоначелника и Градске управе града Зворник за период 01.01.-
31.12.2022.године усвојен је са 24 гласа „за“, 1 „уздржаним“, док 2 одборника нису гласала. 
 
 
Ад – 17: Разматрање  Информације о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју 
града Зворник са приједлогом мјера за 2022.годину 
 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Бранко Јашић  начелник Одјељења за стамбено 
комуналне послове и послове саобраћаја. 
 
У одборничкој расправи учествовали су одборници Ненад Продановић, Бојан Јоковић, Замјеник 
Градоначелника Бојан Ивановић и Градоначелник Зоран Стевановић. 
 
Информација о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Зворник са 
приједлогом мјера за 2022. годину усвојена је са 24 гласа „за“ , 1 „уздржаним“, док 2 одборника 
нису гласала. 
 
Ад – 18: Разматрање Информације о организованости, опремљености и функционисању 
цивилне заштите на подручју града Зворник 
 
У одборничкој расправи учествовали су одборник Бојан Лукић и шеф Службе цивилне заштите 
Рајко Јурошевић. 
  
Информација о организованости, опремљености и функционисању цивилне заштите на 
подручју града Зворник усвојена је једногласно. 
 
Ад – 19: Разматрање   Информације о стању малољетничке деликвенције на подручју града 
Зворник за 2021. годину. 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је представник ЈУ „Центар за социјални рад“  
Никола Дробњак. 
 
У одборничкој расправи учествовали су одборник Бојан Лукић и Никола Дробњак испред  Ју 
„Центар за социјални рад“ Зворник. 
 
Информација о стању малољетничке деликвенције на подручју града Зворник за 2021. годину 
усвојена је са 25 гласова „за“ док 2 одборника нису гласала. 
 
 
Ад – 20: Разматрање   Извјештаја о пословању са финансијским извјештајем „Водовод и 
Комуналије“ ад, Зворник за 2021 годину. 
 
У одборничкој расправи учествовао је одборник Ненад Продавић. 
 
Извјештај о пословању са финансијским извјештајем „Водовод и Комуналије“ ад, Зворник за 
2021 годину усвојен је са 23 гласа „за“, 2 „уздржана“ док 2 одборника нису гласала. 
 
Ад – 21: Разматрање  Извјештаја о раду са финансијским извјештајем „Зворник стан“ ад, 
Зворник за 2021. годину. 
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По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе 
 
 
Извјештај о раду са финансијским извјештајем „Зворник стан“ ад, Зворник за 2021. годину 
усвојен је са 21 гласом „за“, 1 „уздржаним“ док 5 одборника није гласало. 
 
Ад – 22: Разматрање  Извјештаја о раду са финансијским извјештајем установа чији је оснивач 
Град Зворник за 2021. годину и то: 

 
1) ЈЗУ „Дом здравља Зворник“ 
2) ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
3) ЈУ „Центар за социјални рад“ 
4) У „Дом омладине“ 
5) ЈУ „Рекреативно спортски центар“ 
6) ЈУ „Туристичка организација града Зворник“ 
7) ЈУ „Народна библиотека и музејска збирка“ 
8) ЈУ „Дом за старија лица“ 

 
 

 У име предлагача уводно излагање поднио је начелник Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Дарко Стефановић. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе. 
 
Скупштина се изјаснила појединачно о извјештајима наведених установа како слиједи: 
 
 
-Извјештаја о раду ЈЗУ „Дом здравља Зворник са финансијским извјештајем за 2021. годину 
усвојен је са  22 гласа “за“ , 3 „против“ док 2 одборника нису гласала. 
 
-Извјештаја о раду ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ са финансијским извјештајем за 2021. 
годину усвојен је са 25 гласова „за“ , док 2 одборника нису гласала. 
 
- Извјештаја о раду ЈУ „Центар за социјални рад“  са финансијским извјештајем за 2021. годину 
усвојен је са 23 гласа „за“ док 4 одборника нису гласала. 
 
-- Извјештаја о раду ЈУ „Дом Омладине“ са финансијским извјештајем за 2021. годину усвојен је 
са 24 гласа „за“ , док 3 одборника нису гласала. 
 
- Извјештаја о раду ЈУ „Рекреативно спортски центар „ са финансијским извјештајем за 2021. 
годину усвојен је са 21 гласом „за“, 1 „уздржаним“ , док 5 одборника није гласало. 
 
- Извјештаја о раду ЈУ „Туристичка организација града Зворник“ са финансијским извјештајем 
за 2021. годину усвојен са 21 гласом „за“ док 6 одборника није гласало. 
 
- Извјештаја о раду са финансијским извјештајем за 2021 годину ЈУ „Народна библиотека и 
музејска збирка“ усвојен са  23 гласа „за“ , док 4 одборника нису гласала. 
 
- Извјештаја о раду ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак са финансијским извјештајем за 2021. 
годину усвојен са 24 гласа „за“ , док 3 одборника нису гласала. 
 
Ад – 18: У оквиру ове тачке предвђено је разрешење и именовање и то.  

- Разрјешење в.д. чланова Управних одбора ЈУ 
- Именовање чланова Управних одбора ЈУ 

 
Замјеник градоначелника поднио је приједлог за разрјешење ВД чланова Управних одбора у ЈУ 
ради истека мандата, у следећем саставу:  
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1. ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ '' НАША РАДОСТ''  ЗВОРНИК 
1. Ружа Гајић, предсједник 
2. Саво Ђокић, члан 
3. Бранко Голубовић, члан 
4. Александар Дивљановић, члан 
5. Данка Кусмук, члан. 
 
2. ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“  ЗВОРНИК 
1. Здравко Илић, предсједник 
2. Стевановић Сузана, члан 
3. Анер Хамзић, члан 
 
3. ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗВОРНИК 
1. Елена Сандић, предсједник 
2. Весна Ступар,  члан 
3. Сања Ђурђић, члана 
 
4. ЈУ „ДОМ ОМЛАДИНЕ“ ЗВОРНИК 
1. Тамара Јовић, предсједник 
2. Љубиша Поповић, члан 
3. Јованка Глишић, члан  
 
5. ЈУ РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК 
1. Игор Ђукановић, предсједник 
2. Саша Калајџић, члан 
3. Тарик Халиловић,  члан 
 
 
Скупштина се потом изјаснила о наведеним предлозима како слиједи: 

- Приједлог о разрјешењу в.д. чланова ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, усвојен је са 
23 гласа „за“, док 4 одборника нису гласала. 

- Приједлог о разрјешењу в.д. чланова ЈУ „Центар за социјални рад“,  усвојен је са 26 
гласова „за“, док 1 одборник није гласао. 

- Приједлог о разрјешењу в.д. чланова ЈУ „Туристичка организација“ Зворник, усвојен је са 
25 гласова „за“, док 2 одборника нису гласала. 

- Приједлог о разрјешењу в.д. чланова ЈУ „Дом омладине“ Зворник, усвојен је са 23 гласа 
„за“, док 4 одборника нису гласала. 

- Приједлог о разрјешењу в.д. чланова ЈУ „Рекреативно спортски центар“ Зворник, усвојен 
је са 21 гласом „за“, 1 „уздржаним“, док 5 одборника није гласало. 

  
 
Замјеник Градоначелника предложио је именовање чланова управних одбора  ЈУ у следећем 
саставу: 
 
 

1. ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ '' НАША РАДОСТ''  ЗВОРНИК 
1) Ружа Гајић 
2) Кусмук Данка  
3) Саво Ђокић 
4) Далиборка Кораћ 
5) Слађана Деспић 

 
2. ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“  ЗВОРНИК 

1) Амела Хаџић 
2) Здравко Илић 
3) Милкица Аћимовић 
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3. ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗВОРНИК 
    1)  Срђан Марковић 

2) Сања Ђурђић 
3) Елена Сандић 

 

4. ЈУ „ДОМ ОМЛАДИНЕ“ ЗВОРНИК 
1) Јованка Глишић 
2) Биљана Поповић 
3) Горан Митровић 

 
 

5. ЈУ РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК 
1) Илијаз Миралемовић 
2) Ђукановић Игор 
3) Здравко Обрадовић 

  
Скупштина се потом појединачно  изјаснила о наведеним приједлозима како слиједи: 
 
Приједлог, да се у УО ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“  Зворник  именују наведени чланови 
усвојен је са 25 гласова „за“, док 2 одборника нису гласала. 
 
Приједлог, да се у УО ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник именују наведени чланови усвојен 
је са 21 гласом „за“, 3 „против“, 1 „уздржан“, док 2 одборника нису гласала. 
 
Приједлог, да се у УО ЈУ„ Туристичка организација Зворник“ именују наведени чланови усвојен 
је са 21 гласом „за“, 3 „против“, 1 „уздржан“, док  2 одборника нису гласала. 
 
Приједлог, да се у УО ЈУ „Дом омладине“ Зворник именују наведени чланови усвојен је са 21 
гласом „за“, 3 „против“, 1 „уздржан“, док 2 одборника нису гласала. 
 
Приједлог, да се у УО ЈУ “Рекреативно спортски центар“ именују наведени чланови усвојен је 
sa 21 гласом „за“, 3 „против“, 1 „уздржан“, док 2 одборника нису гласала. 
 
 
 
 
Овим је окончан рад по дневном реду Дванаесте  редовне сједнице Скупштине града  Зворник 
у 12:45.  
              
       СЕКРЕТАР                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                 
 Зоран Ђукановић                                               Менсур Селимовић                                              
                                                                                                  
 


