
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА ПЕТНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

ОДРЖАНЕ 23. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ У ВЕЛИКОЈ САЛИ 
 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
Петнаеста редовнa  сједница Скупштине града Зворник одржана је 23. новембра  2022. године.  
Скупштина је почела са радом у 10 часова и 15 минута.  
 
 Секретар Скупштине града Зоран Ђукановић, отворио је 15. редовну сједницу и констатовао 
да сједници присуствује 24 одборника. 
 
 
Одборници  Менсур Селимовић, Раденко Ђурић, Далибор Павловић, Велизар Аћимовић, 
Ненад Продановић најавили су своје одсуство,  док су  одборници Александар Крсмановић и 
Синиша Мијатовић прихватили посланички мандат у Народној скупштини Републике Српске и у 
току је додјела замјенских мандата следећим кандидатима на листи СНСД и ДЕМОС. 
 
Поред одборника сједници присуствују:  
Замјеник Градоначелника  Бојан Ивановић, Народни посланик у НСРС Зоран Стевановић, 
Народни посланик у НСРС Синиша Мијатовић, Шеф Кабинета Градоначелника Драгана 
Милошевић, начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић, начелник Одјељења за  за 
стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Бранко Јашић, начелник Одјељења за 
просторно уређење и урбанизам Бошко Којић, начелник Одјељења за привреду и друштве 
дјелатности Дарко Стефановић, начелник Службе за људске ресурсе Ђоко Јанковић, начелник 
Службе за јавне набавке Милош Томић,  директор АД „Водовод и Комуналије“ Зворник, Јован 
Томић, представници  зграде Парк 2 и представници медија. 
 
 
С обзиром да је предсједник Скупштине Mенсур Селимовић оправдано одсутан због 
здравствених разлога, те да је подпредсједник Синиша  Мијатовић прихватио посланички 
мандат у Народној скупштини, Скупштина је поступила сходно члану 26. став 2. Пословника о 
раду Скупштине који дефинише да уколико су и предсједник и подпредсједник одсутни или 
спријечени да воде сједницу Скупштине, замјењује их одборник кога одреди скупштина.  
 
Сходно томе, Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић предложио је Скупштини да функцију 
предсједавајућег одборника на  сједници обавља одборник Иван Поповић до избора 
потпредсједника скупштине.  
 
 
После обављеног гласања, Секретар Скупштине констатује да је Скупштина једногласно 
усвојила Приједлог  Замјеника Градоначелника да функцију  предсједавајућег одборника на 
сједници обавља одборник Иван Поповић до избора потпредсједника скупштине.  
 
 
Прије преласка предсједавајућег на функцију, г-дин Синиша Мијатовић обратио  се скупштини и 
захвалио свима  на коректној сарадњи свих ових година. 
 
Одборник Бојан Лукић се такође захвалио на сарадњи досадашњем Градоначелнику Зорану 
Стевановићу, колегама одборницима Синиши Мијатовићу и Александру Крсмановићу. 
 
 

С обзиром да су се стекли законски услови за наставак 15. rедовне сједнице скупштине града 
Зворник Предсједавајући је прочитао предложени   
 
      

  
Д н е в н и   р е д 

1. Усвајање записника са 14. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Иницијативе за рјешавање проблема легализације имовине ЗЕВ „Парк 2“ и 

приступа објекту изграђеном на кп.бр. 1389/1 КО Зворник град 
4. Разматарње Приједлога Одлуке о усвајању Нацрта ребаланса буџета Града Зворник за 

2022. годину 
5. Разматрање Приједлога Одлуке о замјени непокретности кп.бр. 2828/468 K.O. за  кп.бр. 

2806/2 и кп.бр. 2813/2 обе  К.О. Челопек 
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6. Разматрање Приједлога Одлуке  лицитације возила возног парка  Градске управе Града 
Зворник 

7. Разматрање Приједлога Одлуке о одређивању вјештака 
8. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта за игралиште у МЗ Роћевић 
9. Разматрање Приједлога Одлуке о расписивању лицитације за продају земљишта у 

Пословној зони Јадар 
10. Разматрање Приједлога Одлуке о прихватању поклона непокретности у МЗ Пађине 
11. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта за потребе градског гробља у 

Каракају 
12. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта за изградњу пумпних станица за 

водоводни систем Локањ-Пилица 
13. Разматрање Приједлога Одлуке о давању гаранције на кредитно задужење Српској 

Православној Црквеној општини  Зворник-Центар из Зворника 
14. Разматрање  Програма рада зимског одражавања градских улица, тротоара, паркова, 

приградских насеља и локалних путева на територији града Зворник за 2023 годину 
15. Разматрање Информација о водоснабдјевању на подручју града Зворник, као и пружању 

других комуналних услуга 
16. Разматрање Информације о стипендирању студената из буџета града Зворник у школској 

2021/2022 години 
17. Разматрање Извјештаја о успјеху ученика основних и средњих школа у  2021/2022 години 

и упису ученика у школској   2022/2023 години у граду Зворник 
18. Разматрање Информације о усвојеном Програму рада Средњих школа за 2022/2023 

школску годину на подручју града Зворник 
19. Разматрање Информације о стању у привреди  и запошљавању Града Зворник  на дан 

30.09.2022. године 
20. Разматрање Информације о стању улица, тротоара  и саобраћајне  сигнализације у граду 

са приједлогом мјера 
 

 
 

Замјеник Градоначелника  Бојан Ивановић предложио је да се са дневног реда повуку следеће  
тачке због неприпремљености материјала: 
 

9. Разматрање Приједлога Одлуке о расписивању лицитације за продају земљишта у 
Пословној зони Јадар 

10. Разматрање Приједлога Одлуке о прихватању поклона непокретности у МЗ Пађине 
11. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта за потребе градског гробља у 

Каракају 
12. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта за изградњу пумпних станица 

за водоводни систем Локањ-Пилица 
 
 
 
Замјеник Градоначелника  Бојан Ивановић предложио је да се у дневни ред уврсте следеће 
тачке: 

1. Разрјешење потпредсједника Скупштине града 
2. Избор  потпредсједника Скупштине града 
3. Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина 
града Зворник 

4. Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе Скупштине града Зворник 

5.  Приједлог Одлуке о формирању комисије за спровођење јавног конкурса за избор и 
именовање предсједника и чланова одбора за жалбе 

6. Приједлог  Одлуке о давању сагласности на методологију за одређивање цијена 
комуналних услуга производње и испоруке воде и пречишћавања и одвођења отпадних 
вода 

7.  Приједлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о цијенама и начину наплате 
комуналних услуга на подручју града Зворника 

8. Приједлог  Одлуке о измјенама и допунама одлуке о јавном водоводу и јавној 
канализацији 
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9.  Приједлог Одлуке о измјени одлуке о накнади стварних трошкова из области 
просторног уређења и грађења 

10. Приједлог Одлуке о субвенционисању трошкова коришћених комуналних водних услуга 
угрожених категорија у граду Зворник 

11. Разрјешење, избор и именовање 
1) Разрјешење Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник 
2) Разрјешење Управног одбора ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак 
3) Разрјешење члана Управног одбора Дјечији вртић „Наша радост“ 
4) Разрјешење предсједника и чланова Одбора за жалбе 
5) Разрјешење директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник 
6) Именовање в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник 
7) Именовање в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак 
8) Именовање  члана Управног одбора Дјечији вртић „Наша радост“ 
9) Именовање в.д. предсједника и чланова Одбора за жалбе 
10) Именовање в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник 

 
Одборници су са 23 гласа „за“ и 1 „уздржаним“ усвојили приједлоге Замјеника Градоначелника 
за допуну дневног реда. 
 
 
Одборници су затим  једногласно  усвојили  дневни ред како слиједи:  
 
 

1. Усвајање записника са 14. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разрјешење потпредсједника Скупштине града Зворник 
4. Избор  потпредсједника Скупштине града Зворник 
5. Разматрање Иницијативе за рјешавање проблема легализације имовине ЗЕВ „Парк 2“ и 

приступа објекту изграђеном на кп.бр. 1389/1 КО Зворник град 
6. Разматарње Приједлога Одлуке о усвајању Нацрта ребаланса буџета Града Зворник за 

2022. годину 
7. Разматрање Приједлога Одлуке о замјени непокретности кп.бр. 2828/468 K.O. за  кп.бр. 

2806/2 и кп.бр. 2813/2 обе  К.О. Челопек 
8. Разматрање Приједлога Одлуке  лицитације возила возног парка  Градске управе Града 

Зворник 
9. Разматрање Приједлога Одлуке о одређивању вјештака 

10. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта за игралиште у МЗ Роћевић 
11. Разматрање Приједлога Одлуке о давању гаранције на кредитно задужење Српској 

Православној Црквеној општини  Зворник-Центар из Зворника 
12. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању јавног 

конкурса за избор и именовање чланова управних одбора у јавним установама чији је 
оснивач Скупштина града Зворник 

13. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе Скупштине 
града Зворник 

14. Разматрање Приједлога Одлуке о формирању комисије за спровођење јавног конкурса за 
избор и именовање предсједника и чланова одбора за жалбе 

15. Разматрање Приједлога Одлуке о давању сагласности на методологију за одређивање 
цијена комуналних услуга производње и испоруке воде и пречишћавања и одвођења 
отпадних вода 

16. Разматрање Приједлога Одлуке о давању сагласности на одлуку о цијенама и начину 
наплате комуналних услуга на подручју града Зворника 

17. Разматрање Приједлога Одлуке о измјенама и допунама одлуке о јавном водоводу и 
јавној канализацији 

18. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени одлуке о накнади стварних трошкова из 
области просторног уређења и грађења 

19. Разматрање Приједлога Одлуке о субвенционисању трошкова коришћених комуналних 
водних услуга угрожених категорија у Граду Зворник 

20. Разматрање Програма рада зимског одражавања градских улица, тротоара, паркова, 
приградских насеља и локалних путева на територији града Зворник за 2023 годину 
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21. Разматрање Информација о водоснабдјевању на подручју града Зворник, као и пружању 
других комуналних услуга 

22. Разматрање Информације о стипендирању студената из буџета града Зворник у школској 
2021/2022 години 

23. Разматрање Извјештаја о успјеху ученика основних и средњих школа у  2021/2022 години 
и упису ученика у школској   2022/2023 години у граду Зворник 

24. Разматрање Информације о усвојеном Програму рада Средњих школа за 2022/2023 
школску годину на подручју града Зворник 

25. Разматрање Информације о стању у привреди  и запошљавању Града Зворник  на дан 
30.09.2022. године 

26. Разматрање Информације о стању улица, тротоара  и саобраћајне  сигнализације у граду 
са приједлогом мјера 

27. Разрјешење, избор и именовање 
27.1. Разрјешење Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник 
27.2. Разрјешење Управног одбора ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак 
27.3. Разрјешење члана Управног одбора Дјечији вртић „Наша радост“ 
27.4. Разрјешење предсједника и чланова Одбора за жалбе 
27.5. Разрјешење директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник 
27.6. Именовање в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник 
27.7. Именовање в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак 
27.8. Именовање  члана Управног одбора Дјечији вртић „Наша радост“ 
27.9. Именовање в.д. предсједника и чланова Одбора за жалбе 

27.10. Именовање в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник 
 

Обзиром да је дневни ред усвојен, Скупштина је наставила рад разматрањем тачака према 
утврђеном дневном реду. 
 
 
 
Ад – 1: Усвајање записника са 14. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
 
Предсједавајући је отварио расправу о Изводу из Записника са  Четрнаесте редовне сједнице  
Скупштине града Зворник одржане  14. септембра 2022. године године, који су одборници 
усвојили са 23 гласа „за“, док се 1 одборника није изјаснио.    
            
 
Ад – 2: Одборничка питања 
 
Своје учешће у оквиру ове тачке узео је одборник Бојан Лукић. 
 
Ад – 3: У оквиру ове тачке предвиђено је Разрјешење потпредсједника Скупштине града 
Зворник. 
 
Предсједник Комисије за избор и именовање поднио је приједлог да се Синиша Мијатовић 
разрјеши  дужности потпредсједника Скупштине града Зворник, због прихватања Посланичког 
мандата у Народној скупштини Републике Српске и неспојивости истовременог вршења 
наведених функција  

 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Скупштина се тајним гласањем   изјаснила о  приједлогу Комисије за избор и именовање да се 
Синиша Мијатовић разрјеши дужности потпредсједника Скупштине града Зворник. 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је Синиша Мијатовић једногласно 
разрјешен дужности потпредсједника Скупштине града Зворник. 
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Ад – 4: У оквиру ове тачке предвиђен је Избор  потпредсједника Скупштине града 
 
Предсједник комисије за избор и именовање поднио је извјештај ове комисије са приједлогом 
кандидата за избор на наведену функцију. 
 
За функцију потпредсједника Скупштине града Комисија за избор и именовање предложила је 
Драгослава Милановића. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Скупштина се тајним гласањем   изјаснила о  приједлогу Комисије за избор и именовање да се 
Драгослав Милановић изабере за потпредсједника Скупштине града Зворник. 
 
После обављеног гласања предсједавајући констатује да је Скупштина са 19 гласова „за“, 4 
„против“ и 1 „уздржаним“, за потпредсједника Скупштине града Зворник изабрала Драгослава 
Милановића. 
 
Новоизабрани потпредсједник  захвалио се на избору и наставио даље вођење сједнице. 
 
 
 

Ад – 5: Разматрање  Иницијативе за рјешавање проблема легализације имовине ЗЕВ „Парк 2“ и 
приступа објекту изграђеном на кп.бр. 1389/1 КО Зворник град 
 
 Испред предлагача иницијативе, одборницима се обратио Славољуб Аврамовић, предсједник 
управног одбора зграде Парк 2. 
 
У одборничкој расправи учествовали су: начелник Одјељења за просторно уређење Бошко 
Којић и одборник Бојан Лукић. 
 
Начелник  Одјељења за просторно уређење Бошко Којић предложио је закључак. 
 
Иницијатива за рјешавање проблема легализације имовине ЗЕВ „Парк 2“ и приступа објекту 
изграђеном на кп.бр. 1389/1 КО Зворник град са предложеним закључком усвојена је са 20 
гласова „за“, 2 „уздржана“, док 2 одборника нису гласала. 
 
 
Ад – 6: Разматрање  Приједлога  Одлуке о усвајању Нацрта ребаланса буџета Града Зворник 
за 2022. годину. 
 
Извјештај са сједнице Комисије за статутарна питања и прописе поднио је предсједник комисије 
Иван Поповић. 
 
Извјештај са сједнице Комисије за буџет и финансије поднио је предсједник комисије Милан 
Ђокић.  
 
У име предлагача уводно излагање поднио је  Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић. 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о усвајању Нацрта ребаланса буџета Града Зворник за 2022. годину усвојена је са 19 
гласова „за“, 3 „против“  и 2 „уздржана“. 
 
Ад – 7: Разматрање  Приједлога  Одлуке о замјени непокретности кп.бр. 2828/468 K.O. за  
кп.бр. 2806/2 и кп.бр. 2813/2 обе  К.О. Челопек 
  
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о замјени непокретности кп.бр. 2828/468 K.O. за  кп.бр. 2806/2 и кп.бр. 2813/2 обе  К.О. 
Челопек  усвојена је са 22 гласа „за“ , док 2 одборника нису гласала. 
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Ад – 8: Разматрање Приједлога Одлуке о  лицитацији возила возног парка  Градске управе 
Града Зворник 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о лицитацији возила возног парка  Градске управе Града Зворник усвојена је са 18 
гласова „за“,  4 „уздржаних“, док се 2 одборника нису изјаснила.  
 
Ад – 9: Разматрање  Приједлога Одлуке о одређивању вјештака 
  
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Приједлог Одлуке о одређивању вјештака усвојен је са 18 гласова „за“, 3 „против“, 2 „уздржана“ 
док  1 одборник није гласао. 
 
Ад – 10: Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта за игралиште у МЗ Роћевић. 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Одлука о куповини земљишта за игралиште у МЗ Роћевић усвојена је једногласно. 
 
 
Ад – 11: Разматрање Приједлога Одлуке  о давању гаранције на кредитно задужење Српској 
Православној Црквеној општини  Зворник-Центар из Зворника. 
 
  
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Одлука о давању гаранције на кредитно задужење Српској Православној Црквеној општини  
Зворник-Центар из Зворника усвојена је са 22 гласа „за“ и 2  „против“. 
 
Ад – 12: Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач 
Скупштина града Зворник 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о утврђивању критеријума и расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник 
усвојена са 21 гласом „за“, 2 „уздржана“, док 1 одборник није гласао.  
 
 
 
Ад – 13: Разматрање Приједлога  Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе Скупштине града 
Зворник 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
предсједника и чланова Одбора за жалбе Скупштине града Зворник усвојена са 20 гласова „за“  
1 „“против“, 2 „уздржана“, док 1 одборник није гласао.  
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Ад – 14: Разматрање Приједлога  Одлуке о формирању комисије за спровођење јавног 
конкурса за избор и именовање предсједника и чланова одбора за жалбе 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о формирању комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање 
предсједника и чланова одбора за жалбе усвојена је са 19 гласова „за“  2 „уздржана“, док 3 
одборника нису гласала.  
 
 
Ад – 15: Разматрање Приједлога  Одлуке о давању сагласности на методологију за 
одређивање цијена комуналних услуга производње и испоруке воде и пречишћавања и 
одвођења отпадних вода 
 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је директор АД „Водовод и комуналије“ Јован 
Томић. 
 
У одборничкој расправи учествовали су директор АД „Водовод и комуналије“ Јован Томић и 
одборник Бојан Лукић.  
 
Одлука о давању сагласности на методологију за одређивање цијена комуналних услуга 
производње и испоруке воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода усвојена је са 17 
гласова „за“  и 7 „против“.  
 
Ад – 16: Разматрање Приједлога  Одлуке о давању сагласности на одлуку о цијенама и начину 
наплате комуналних услуга на подручју града Зворника 
 
 По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Одлука о давању сагласности на одлуку о цијенама и начину наплате комуналних услуга на 
подручју града Зворника усвојена је са 17 гласова „за“  4 „против“ и 3 „уздржана. 
 
 
Ад – 17: Разматрање Приједлога  Одлуке о измјенама и допунама одлуке о јавном водоводу и 
јавној канализацији. 
 
 По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Одлука о измјенама и допунама одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији усвојена је са 
19 гласова „за“   и 5 „против“. 
 
 
Ад – 18: Разматрање Приједлога  Одлуке о измјени одлуке о накнади стварних трошкова из 
области просторног уређења и грађења 
 
 По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Одлука о измјени одлуке о накнади стварних трошкова из области просторног уређења и 
грађења усвојена је једногласно. 
 
Ад – 19: Разматрање Приједлога  Одлуке о субвенционисању трошкова коришћених 
комуналних водних услуга угрожених категорија у Граду Зворник 
 
 По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
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Одлука о субвенционисању трошкова коришћених комуналних водних услуга угрожених 
категорија у Граду Зворник усвојена је са 19 гласова „за“, 4 „уздржана“, док 1 одборник није 
гласао. 
 
 
Ад – 20: Разматрање  Програма рада зимског одражавања градских улица, тротоара, паркова, 
приградских насеља и локалних путева на територији града Зворник за 2023 годину. 
 
 По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Програм рада зимског одражавања градских улица, тротоара, паркова, приградских насеља и 
локалних путева на територији града Зворник за 2023 годину, усвојен је са 19 гласова „за“, 4 
„уздржана“, док 1 одборник није гласао. 
 
 
Ад – 21: Разматрање  Информација о водоснабдјевању на подручју града Зворник, као и 
пружању других комуналних услуга 
 
 
 По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Информација о водоснабдјевању на подручју града Зворник, као и пружању других комуналних 
услуга усвојена  је са 18 гласова „за“, 3 „уздржана“, док 3 одборника нису гласала. 
 
 
Ад – 22: Разматрање  Информације о стипендирању студената из буџета града Зворник у 
школској 2021/2022 години 
 
 
 По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Информација о стипендирању студената из буџета града Зворник у школској 2021/2022 години 
усвојена  је са 23 гласа „за“,  док 1 одборник није гласао. 
 
 
 
 
Ад – 23: Разматрање  Извјештаја о успјеху ученика основних и средњих школа у  2021/2022 
години и упису ученика у школској   2022/2023 години у граду Зворник 
 
 
 По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Извјештај  о успјеху ученика основних и средњих школа у  2021/2022 години и упису ученика у 
школској   2022/2023 години у граду Зворник усвојен је са 23 гласа „за“,  док 1 одборник није 
гласао. 
 
 
Ад – 24: Разматрање  Информације о усвојеном Програму рада Средњих школа за 2022/2023 
школску годину на подручју града Зворник 
 
 
 По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Информација о усвојеном Програму рада Средњих школа за 2022/2023 школску годину на 
подручју града Зворник усвојена је са 23 гласа „за“,  док 1 одборник није гласао. 
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Ад – 25: Разматрање Информације о стању у привреди  и запошљавању Града Зворник  на дан 
30.09.2022. године 
  
 По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Информација о стању у привреди  и запошљавању Града Зворник  на дан 30.09.2022. године 
усвојена је са 20 гласова „за“,  3 „уздржана“, док 1 одборник није гласао. 
 
 
Ад – 26: Разматрање Информације о стању улица, тротоара  и саобраћајне  сигнализације у 
граду са приједлогом мјера 
 
 По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
 
Информација о стању улица, тротоара  и саобраћајне  сигнализације у граду са приједлогом 
мјера усвојена је са 20 гласова „за“,  2 „уздржана“,  1 „против“, док 1 одборник није гласао. 
 
 
 
 
Ад – 27: У оквиру ове тачке предвиђено је Разрешење, избор и именовање и то:  
 

27.1. Разрјешење Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник 
27.2. Разрјешење Управног одбора ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак 
27.3. Разрјешење члана Управног одбора Дјечији вртић „Наша радост“ 
27.4. Разрјешење предсједника и чланова Одбора за жалбе 
27.5. Разрјешење директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник 
27.6. Именовање в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник 
27.7. Именовање в.д. чланова Управног одбора ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак 
27.8. Именовање  члана Управног одбора Дјечији вртић „Наша радост“ 
27.9. Именовање в.д. предсједника и чланова Одбора за жалбе 
27.10. Именовање в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник 

 
 
 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић поднио  је приједлог за разрјешење Управног одбора 
ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник у следећем саставу: 
 

1. Милан Видовић, предсједник 
2. Весна Дрљевић, члан 
3. Нермина Хаџиграхић, члан 
4. Петко Јокић, члан 
5. Драган Мијатовић, члан 

 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен 
једногласно. 
 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић поднио  је приједлог за Разрјешење Управног одбора 
ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак у следећем саставу: 
 
1) Данијела Тодоровић, предсједник 
 2) Будимка Иконић,  члан 
 3) Славко Богићевић, члан 
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После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен 
једногласно. 
 
 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић поднио  је приједлог да се Слађана Деспић разрјеши 
дужности  члана Управног одбора Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник. 
 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен 
једногласно. 
 
 
 
Предсједник Комисије за избор и именовање поднио је приједлог  за Разрјешење предсједника 
и  чланова  Одбора за жалбе у следећем саставу: 
 

1. Далибор Ивановић, предсједник 
2. Жељко Радић, члан 
3. Дијана Максимовић, члан  

 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен 
једногласно.  
 
 
Предсједник Комисије за избор и именовање поднио је приједлог да се Вукашин Николић 
разрјеши  дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник, због престанка мандата. 
 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен 
једногласно.  
 
 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић поднио  је приједлог за именовање в.д.чланова  
Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник, до окончања поступка јавне конкуренције,  у 
следећем саставу: 
 

1. Милан Видовић 
2. Весна Дрљевић 
3. Нермина Хаџиграхић 
4. Петко Јокић  
5. Драган Мијатовић 

 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 20 
гласова „за“, 3 „против“ и 1 „уздржаним“. 
 
 
 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић поднио  је приједлог за именовање в.д. чланова  
Управног одбора ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак, до окончања поступка јавне конкуренције  у 
следећем саставу: 
 
1) Данијела Тодоровић 
 2) Будимка Иконић 
 3) Славко Богићевић 
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После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 18 
гласова „за“, 3 „против“, 2 „уздржана“, док 1 одборник није гласао. 
 
Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић поднио  је приједлог да се Ђорђе Деурић именује  за  
члана Управног одбора Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник. 
 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 21 
гласом „за“ и 3 „против“. 
 
 
 
Предсједник Комисије за избор и именовање поднио је приједлог за именовање  в.д. 
предсједника  и чланова  Одбора за жалбе у следећем саставу: 
 

1. Далибор Ивановић, предсједник 
2. Жељко Радић, члан 
3. Дијана Максимовић, члан  

 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 19 
гласова   „за“, 3 „против“ и 2 „уздржана“.  
 
 
Предсједник Комисије за избор и именовање поднио је приједлог да се Вукашин Николић 
именује за в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник, до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
 
 
После обављеног гласања, предсједавајући констатује да је наведени приједлог усвојен са 21 
гласом „за“ и 3 „против“.  
 
 
 
Скупштини се обратио Народни посланик у НСРС Зоран Стевановић и захвалио  свима на 
сарадњи и подршци свих ових година. 
 
 
 
 
 
Овим је окончан рад по дневном реду Петнаесте  редовне сједнице Скупштине града  Зворник 
у 12:30.  
 
 
 
              
       СЕКРЕТАР                                                                                          ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                 
 Зоран Ђукановић                                             Драгослав Милановић
                                                           
                                                                                                  
 


