
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА ТРИНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

ОДРЖАНЕ 5. ЈУЛА 2022. ГОДИНЕ У ВЕЛИКОЈ САЛИ 
 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
Тринаеста   редовнa  сједница Скупштине града Зворник одржана је 5. јула  2022. године.  
Скупштина је почела са радом у 10 часова и 15 минута.  
Сједницом предсједава Синиша Мијатовић, потпредсједник Скупштине града Зворник. 
 
Предсједавајући је отворио Тринаесту редовну сједницу и  констатовао да сједници присуствује 
25 одборника  док су одборници:  Зоран Обреновић, Менсур Селимовић, Срђан Богићевић, 
Елвиса Гушић, Велизар Аћимовић и Милорад Шакотић 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 просторно уређење и урбанизам Бошко 
Којић, начелник Службе за јавне набавке Милош Томић и представници медија. 
 
Предсједавајући је прочитао предложени   
 
      

 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 
 

 
 

Замјеник Градоначелника  Бојан Ивановић предложио је да се са дневног реда повуче тачка 
број 12. због неприпремљености материјала. 
 
 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић предложио је да се дневни ред допуни следећим 
тачкама: 
„Приједлог Одлуке о расписивању лицитације за продају непокретности означене као кп.бр.  
1889/2, 1892/1 и 1892/2 КО Козлук“ 
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„Приједлог Одлуке о расписивању лицитације за продају непокретности означене као 
кп.бр.7307/16 КО Зворник“ 
 
„Приједлог Одлуке о додјели подстицаја за улагање у инвестициони пројекат и запошљавање    
радника и суфинансирању комуналних прикључака“ 

 
 
Скупштина се  изјаснила о приједлозима Замјеника Градоначелника. 
 
 После обављеног гласања, предсједавајући констатује да су наведени приједлози усвојени са 
23 гласа „за“, 1 „уздржаним“, док 1 одборник није гласао. 
 
 
Одборници су једногласно  усвојили  дневни ред како слиједи:  
 
 

1. Усвајање записника са 12. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Приједлога Одлуке  о утврђивању критеријума и расписивању Јавног 

конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач 
Скупштина града Зворник, 

4. Разматрање Приједлога Одлуке о годишњем финансијском извјештају Града Зворник за 
2021 годину, 

5. Разматрање Приједлога Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 2828/458 КО Челопек 
непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле 

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

7. Разматрање Приједлога Одлуке о замјени непокретности кп.бр. 937/2 за кп.бр. 937/1 КО 
Зворник-град 

8. Разматрање Приједлога Одлуке о спровођењу конкурса за куповину пословног 
простора у Зворнику 

9. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Локалног плана управљања отпадом за 
град Зворник за период 2022-2027 године 

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

11. Разматрање Приједлога  Одлуке о именовању кандидата за комисију за јавне набавке 
12. Разматрање Приједлога Одлуке о расписивању лицитације за продају непокретности 

означене као кп.бр. 1889/2, 1892/1 и 1892/2 КО Козлук 
13. Разматрање Приједлога Одлуке о расписивању лицитације за продају непокретности 
означене као кп.бр.7307/16 КО Зворник 

14. Разматрање Приједлога Одлуке о додјели подстицаја за улагање у инвестициони 
пројекат и запошљавање радника и суфинансирању комуналних прикључака 

15. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о прихватању кредитног  задужења 
16. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању висине основне плате 
и других права из радног односа функционера града Зворник 

17. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01.-31.12.2021 
године 

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

 
 

Обзиром да је дневни ред усвојен, Скупштина је наставила рад разматрањем тачака према 
утврђеном дневном реду. 
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Ад – 1: Усвајање записника са 12. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
 
Предсједавајући је отварио расправу о Изводу из Записника са  Дванесте редовне сједнице  
Скупштине града Зворник одржане  17. маја 2022. године, који су одборници усвојили 
једногласно.    
            
 
Ад – 2: Одборничка питања 
 
Своје учешће у оквиру ове тачке узели су следећи одборници: Бојан Лукић и Ненад 
Продановић,  
 
Ад – 3: Разматрање Разматрање Приједлога Одлуке  о утврђивању критеријума и 
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је 
оснивач Скупштина града Зворник. 
 
Извјештај са сједнице Комисије за статутарна питања и прописе поднио је предсједник комисије 
Иван Поповић. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Одлука о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
директора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник усвојена једногласно. 
 
 
Ад – 4: Разматрање Приједлога  Одлуке о годишњем финансијском извјештају Града Зворник 
за 2021 годину 
 
Извјештај са сједнице Комисије за буџет и финансије поднио је предсједник комисије Милан 
Ђокић 
 
У  име предлагача уводно излагање поднио је Срђан Деспић  начелник Одјељења за 
финансије. 
 
Одлука о годишњем финансијском извјештају Града Зворник за 2021 годину усвојена је са 22 
гласа „за“, 2 „против“, и 1 „уздржаним“.  
 
 
 

Ад – 5: Разматрање  Приједлог  Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 2828/458 КО Челопек 
непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одборник Ненад Продановић напустио је сједницу због приватних обавеза. 
 
Скупштина је наставила рад са 24 одборника. 
 
Одлука о продаји непокретности кп.бр. 2828/458 КО Челопек непосредном погодбом ради 
комплетирања грађевинске парцеле усвојена је једногласно. 
 
 
Ад – 6: Разматрање Разматрање Приједлога Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 480/1 КО 
Зворник непосредном погодбом ради комплетирања парцеле  
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о продаји непокретности кп.бр. 480/1 КО Зворник непосредном погодбом ради усвојена 
је са 23 гласа „за“, док је 1 одборник био уздржан. 
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Ад – 7: Разматрање  Приједлога  Одлуке о замјени непокретности кп.бр. 937/2 за кп.бр. 937/1 
КО Зворник-град 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о замјени непокретности кп.бр. 937/2 за кп.бр. 937/1 КО Зворник-град усвојена је 
једногласно. 
 
Ад – 8: Разматрање Приједлога Одлуке о спровођењу конкурса за куповину пословног 
простора у Зворнику 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је  Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић..  
 
Одлука о спровођењу конкурса за куповину пословног простора у Зворнику усвојена је 
једногласно. 
 
 
Ад – 9: Разматрање  Приједлога  Одлуке о усвајању Локалног плана управљања отпадом за 
град Зворник за период 2022-2027 године 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом за град Зворник за период 2022-2027 
године усвојена је са 20 гласова „за“, док  4 одборника нису гласала.  
 
 
 
Ад – 10: Разматрање  Приједлога Одлуке о висини накнаде за рад чланова управних одбора у 
јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник 
 
. 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о  висини накнаде за рад чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач 
Скупштина града Зворник усвојена је са 20 гласова „за“, 1 одборник „уздржан“, док 3 одборника 
нису гласала. 
 
 
 
Ад – 11: Разматрање  Приједлога Одлуке о именовању кандидата за комисију за јавне набавке 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Одлука о именовању кандидата за комисију за јавне набавке усвојена је са 18 гласова „за“, 2 
„против“,  1 „уздржаним, док 3 одборника није гласало. 
 
 
Ад – 12: Разматрање Приједлога  Одлуке о расписивању лицитације за продају непокретности 
означене као кп.бр. 1889/2, 1892/1 и 1892/2 КО Козлук 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  

 
Одлука о расписивању лицитације за продају непокретности означене као кп.бр. 1889/2, 1892/1 
и 1892/2 КО Козлук усвојена је са 18 гласова „за“, док 6 одборника није гласало. 
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Ад – 13: Разматрање Приједлога  Одлуке о расписивању лицитације за продају непокретности 
означене као кп.бр.7307/16 КО Зворник 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о расписивању лицитације за продају непокретности означене као кп.бр.7307/16 КО 
Зворник усвојена је са 19 гласова „за“, 1 „уздржаним“, док 4 одборника није гласало. 
 
Ад – 14: Разматрање Приједлога Одлуке о додјели подстицаја за улагање у инвестициони 
пројекат и запошљавање радника и суфинансирању комуналних прикључака 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о додјели подстицаја за улагање у инвестициони пројекат и запошљавање радника и 
суфинансирању комуналних прикључака усвојена је са 20 гласова  „за“, док 4 одборника нису 
гласала. 
 
Ад – 15: Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о прихватању кредитног  задужења 
 
Образложење по овој тачки дневног реда дао је Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о измјени Одлуке о прихватању кредитног  задужења усвојена са 21 гласом „за“, 1 
„уздржаним“, 2 одборника  нису гласала. 
 
Ад – 16: Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању висине основне 
плате и других права из радног односа функционера града Зворник 
  
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о измјени Одлуке о утврђивању висине основне плате и других права из радног односа 
функционера града Зворник усвојена је са 21 гласом „за“, и 3 „против“. 
 
Ад – 17: Разматрање  Извјештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01.-
31.12.2021 године 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Срђан Деспић  начелник Одјељења за финансије. 
 
У одборничкој расправи учествовали су: одборник Бојан Лукић и Замјеник Градоначелника 
Бојан Ивановић. 
  
Извјештај  о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01.-31.12.2021 године усвојен је са 
19 гласова „за“, док 5 одборника није гласало. 
 
Ад – 18: Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01.-
31.03.2022 године, 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је Срђан Деспић  начелник Одјељења за финансије. 
 
 Извјештај о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01.-31.03.2022 године усвојен је са 
21 гласом „за“, док 3 одборника нису гласала. 
 
Овим је окончан рад по дневном реду Тринаесте  редовне сједнице Скупштине града  Зворник 
у 11:22.  
              
       СЕКРЕТАР                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                               
 Зоран Ђукановић                                               Менсур Селимовић                                              
                                                                                                  


