
 

 

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број: 5/17), сазивам 13. редовну сједницу Скупштине града Зворник, 
која ће се одржати 05. јула 2022. године (уторак) 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 12. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Приједлог Одлуке  о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник, 

4. Приједлог Одлуке о годишњем финансијском извјештају Града Зворник за 2021 годину, 
5. Приједлог Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 2828/458 КО Челопек непосредном 
погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле 

6. Приједлог Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 480/1 КО Зворник непосредном 
погодбом ради комплетирања парцеле  

7. Приједлог Одлуке о замјени непокретности кп.бр. 937/2 за кп.бр. 937/1 КО Зворник-град 
8. Приједлог Одлуке о спровођењу конкурса за куповину пословног простора у Зворнику 
9. Приједлог Одлуке о усвајању Локалног плана управљања отпадом за град Зворник за 
период 2022-2027 године 

10. Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад чланова управних одбора у јавним 
установама чији је оснивач Скупштина града Зворник 

11. Приједлог Одлуке о именовању кандидата за комисију за јавне набавке  
12. Приједлог Одлуке о давању сагласности на цијене комуналних услуга ад „Водовод и 

комуналије“ 
13. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о прихватању кредитног задужења 
14. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању висине основне плате и других права 

из радног односа функционера града Зворник 
15. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01.-31.12.2021 

године 
16. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01.-31.03.2022 

године 
 
Материјал под редним бројем 6. Дневног реда биће накнадно достављен. 
 
Материјал под редним бројем 12. је на захтјев предлагача повучен 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, 29.06.2022. године       
 
                                                                                                                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                                  Синиша Мијатовић 


