
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА ШЕСНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

ОДРЖАНЕ 7. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ У ВЕЛИКОЈ САЛИ 
 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК 

 
Шеснаеста  редовнa  сједница Скупштине града Зворник одржана је 7. децембра  2022. године.  
Скупштина је почела са радом у 10 часова и 15 минута.  
Сједницом предсједава Драгослав Милановић, потпредсједник Скупштине града Зворник. 
 
Предсједавајући је отворио Шеснаесту редовну сједницу и  констатовао да сједници 
присуствује 24 одборника  док су одборници: Менсур Селимовић,  Велизар Аћимовић, Драган 
Риђошић, Раденко Ђурић најавили своје одсуство, а одборник Гордан Вуковић је најавио своје 
кашњење тако да Скупштина може пуноправно радити и одлучивати.  
  

Поред одборника сједници присуствују:  
Замјеник Градоначелника  Бојан Ивановић, шеф Кабинета Градоначелника Драгана 
Милошевић, начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић, начелник Одјељења  за 
стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Бранко Јашић, начелник Одјељења за 
просторно уређење и урбанизам Бошко Којић, начелник Одјељења  за привреду и друштвене 
дјелатности Дарко Стефановић, директори јавних установа и представници медија. 
 
Предсједавајући је прочитао предложени   
 
      

 Д н е в н и   р е д 
1. Усвајање записника са 15. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Ребаланса буџета града Зворник за 2022. 

годину 
4. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета града Зворник за 

2022. годину 
5. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Нацрта буџета града Зворник за 2023. годину 
6. Разматрање Приједлога Одлуке о прихватању поклона непокретности означених као к.п. 

број 4461/7 и к.п. број 4461/8 све К.О. Скочић 
7. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта к.п. број 7009/1 и к.п. број 7010/1  

обје К.О. Зворник за проширење  гробља у Каракају 
8. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта к.п. број 7008/3,  к.п. број 7010/2  и 

к.п. број 7011/5 све К.О. Зворник за  проширење  гробља у Каракају 
9. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта ради изградње пумпне станице у 

Локању  
10. Разматрање Приједлога Одлуке о објављивању Јавног огласа за избор и именовање 

члана Градске изборне комисије града Зворник 
11. Разматрање Приједлога Одлуке о именовању чланова комисије за спровођење јавног 

огласа за избор и именовање члана ГИК Зворник 
12. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног огласа 

за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Зворник 
13. Разматрање Годишњег програма рада и финасијског плана јавних установа чији је 

оснивач Град Зворник за 2023. годину 
13.1. ЈЗУ „Дом здравља Зворник“, Зворник 
13.2. ЈУ „Центар за социјални рад Зворник“, Зворник, 
13.3. ЈУ „Дом омладине Зворник“, Зворник, 
13.4. ЈУ „Рекреативно спортски центар“, Зворник, 
13.5. ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник, 
13.6. ЈУ „Туристичка организација града Зворник“, Зворник, 
13.7. ЈУ „Народна библиотека и музејска збирка 
13.8. ЈУ „Дом за старија лица“, Кисељак 

14. Разматрање Информације о стању и заштити животне средине на територији града 
Зворник 

15. Разрјешење, избор и именовање 
 

Замјеник Градоначелника  Бојан Ивановић предложио је да се у дневни ред уврсти „Приједлог 
одлуке о поврату новчаних средстава“. 
 
Приједлог да се у дневни ред уврсти  „Приједлог одлуке о поврату новчаних средстава“, 
усвојен је једногласно. 
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Одборници су  затим једногласно  усвојили  дневни ред како слиједи:  
 

1. Усвајање записника са 15. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Ребаланса буџета града Зворник за 2022. 

годину 
4. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета града Зворник за 

2022. годину 
5. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Нацрта буџета града Зворник за 2023. годину 
6. Разматрање Приједлога Одлуке о прихватању поклона непокретности означених као к.п. 

број 4461/7 и к.п. број 4461/8 све К.О. Скочић 
7. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта к.п. број 7009/1 и к.п. број 7010/1  

обје К.О. Зворник за проширење  гробља у Каракају 
8. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта к.п. број 7008/3,  к.п. број 7010/2  и 

к.п. број 7011/5 све К.О. Зворник за  проширење  гробља у Каракају 
9. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта ради изградње пумпне станице у 

Локању  
10. Разматрање Приједлога Одлуке о објављивању Јавног огласа за избор и именовање 

члана Градске изборне комисије града Зворник 
11. Разматрање Приједлога Одлуке о именовању чланова комисије за спровођење јавног 

огласа за избор и именовање члана ГИК Зворник 
12. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног огласа 

за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Зворник 
13. Разматрање Приједлога Одлуке о поврату новчаних средстава 
14. Разматрање Годишњег програма рада и финасијског плана јавних установа чији је 

оснивач Град Зворник за 2023. годину 
14.1. ЈЗУ „Дом здравља Зворник“, Зворник 
14.2. ЈУ „Центар за социјални рад Зворник“, Зворник, 
14.3. ЈУ „Дом омладине Зворник“, Зворник, 
14.4. ЈУ „Рекреативно спортски центар“, Зворник, 
14.5. ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник, 
14.6. ЈУ „Туристичка организација града Зворник“, Зворник, 
14.7. ЈУ „Народна библиотека и музејска збирка 
14.8. ЈУ „Дом за старија лица“, Кисељак 

15. Разматрање Информације о стању и заштити животне средине на територији града 
Зворник 
 

Обзиром да је дневни ред усвојен, Скупштина је наставила рад разматрањем тачака према 
утврђеном дневном реду. 
 
Ад – 1: Усвајање записника са 15. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
 
Предсједавајући је отварио расправу о Изводу из Записника са Петнаесте редовне сједнице  
Скупштине града Зворник одржане 23. новембра 2022. године, који су одборници усвојили са 22 
гласа „за“, док се 2 одборника није изјаснило.    
 
Ад – 2: Одборничка питања 
 
Своје учешће у оквиру ове тачке узели су следећи одборници: Ненад Продановић, Срђан 
Богићевић и Бојан Лукић. 
 
Ад – 3: Разматрање Приједлога Одлуке  о усвајању 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. 
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У име предлагача уводно излагање поднио је  начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић. 
 

У одборничкој расправи учествовао је одборник Бојан Лукић. 
 
Одлука  о усвајању Ребаланса буџета града Зворник за 2022. годину усвојена је једногласно. 
 
Ад – 4: Разматрање Приједлога  Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета града Зворник 
за 2022. годину 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука  о измјени Одлуке о извршењу Буџета града Зворник за 2022. годину усвојена је 
једногласно. 
 
 

Ад – 5: Разматрање  Приједлога Одлуке о усвајању Нацрта буџета града Зворник за 2023. 
годину 
  
У име предлагача уводно излагање поднио је  Замјеник Градоначелника Бојан Ивановић. 
 
У одборничкој расправи учествовали су одборник Бојан Лукић и Замјеник Градоначелника 
Бојан Ивановић. 
 
Одлука  о усвајању Нацрта буџета града Зворник за 2023. годину усвојена је једногласно. 
 
Ад – 6: Разматрање  Приједлога Одлуке о прихватању поклона непокретности означених као 
к.п. број 4461/7 и к.п. број 4461/8 све К.О. Скочић 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о прихватању поклона непокретности означених као к.п. број 4461/7 и к.п. број 4461/8 
све К.О. Скочић усвојена је једногласно. 
 
Ад – 7: Разматрање  Приједлога  Одлуке  о куповини земљишта к.п. број 7009/1 и к.п. број 
7010/1  обје К.О. Зворник за проширење  гробља у Каракају 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о куповини земљишта к.п. број 7009/1 и к.п. број 7010/1  обје К.О. Зворник за 
проширење  гробља у Каракају усвојена је једногласно. 
 
Ад – 8: Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта к.п. број 7008/3,  к.п. број 7010/2  
и к.п. број 7011/5 све К.О. Зворник за  проширење  гробља у Каракају 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука о куповини земљишта к.п. број 7008/3,  к.п. број 7010/2  и к.п. број 7011/5 све К.О. 
Зворник за  проширење  гробља у Каракају усвојена је једногласно. 
 
Ад – 9: Разматрање  Приједлога Одлуке о куповини земљишта ради изградње пумпне станице 
у Локању  
  
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлука  о куповини земљишта ради изградње пумпне станице у Локању усвојена је 
једногласно. 
 
Ад – 10: Разматрање Приједлога Одлуке о објављивању Јавног огласа за избор и именовање 
члана Градске изборне комисије града Зворник 
 
У одборничкој расправи учествовао је одборник Бојан Лукић.  
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Одлука о објављивању Јавног огласа за избор и именовање члана Градске изборне комисије 
града Зворник усвојена је са 21 гласом „за“ и 3 „уздржана“. 
 
Ад – 11: Разматрање  Приједлога Одлуке о именовању чланова комисије за спровођење јавног 
огласа за избор и именовање члана ГИК Зворник 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлуке о именовању чланова комисије за спровођење јавног огласа за избор и именовање 
члана ГИК Зворник усвојена  је са 21 гласом „за“, и 3 „уздржана“. 
 
Ад – 12: Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног 
огласа за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Зворник 
 
У име предлагача уводно излагање поднио је  секретар Скупштине града  Зоран Ђукановић. 
 
Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног огласа за избор и именовање 
директора ЈУ Центар за социјални рад Зворник усвојена је једногласно. 
 
Ад – 13: Разматрање Приједлога  Одлуке о поврату новчаних средстава 
 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Одлуке о поврату новчаних средстава усвојена је једногласно. 
 
Ад – 14: У оквиру ове тачке предвиђено је Разматрање Годишњег програма рада и финасијског 
плана јавних установа чији је оснивач Град Зворник за 2023. годину и то: 

14.1. ЈЗУ „Дом здравља Зворник“, Зворник 
14.2. ЈУ „Центар за социјални рад Зворник“, Зворник, 
14.3. ЈУ „Дом омладине Зворник“, Зворник, 
14.4. ЈУ „Рекреативно спортски центар“, Зворник, 
14.5. ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник, 
14.6. ЈУ „Туристичка организација града Зворник“, Зворник, 
14.7. ЈУ „Народна библиотека и музејска збирка, Зворник, 
14.8. ЈУ „Дом за старија лица“, Кисељак 

 
У одборничкој расправи учествовао је одборник Бојан Лукић.  
 
Скупштина се изјаснила о програму рада и финасијском плану установа како слиједи: 
 
Програм рада и финансијски  план ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник за 2023. годину усвојен је са 20 
гласа „за“, док  4 одборника нису  гласала. 
 

Програм рада и финансијски  план ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник  за 2023. годину. 
усвојен  је једногласно. 
 

Програм рада и финансијски  план ЈУ „Дом омладине“ Зворник за 2023. годину усвојен са 22 
гласа  „за“,   1 „уздржаним“, док  1 одборник није гласао. 
 

Програм рада и финансијски  план ЈУ „РСЦ“ Зворник за 2023. годину усвојен је  једногласно. 
 

Програм рада и финансијски  план ЈПВОУ Дјечији вртић “Наша радост“ Зворник за 2023. годину 
усвојен је  једногласно. 
 

Програм рада и финансијски  план ЈУ „Туристичка организација града Зворник“ Зворник  за 
2023. годину усвојен са 20 гласова „за“, 2 „уздржана“  док  2 одборника нису гласала. 
 

Програм рада и финансијски  план ЈУ Народна библиотека и музејска збирка“  Зворник за 2023. 
годину усвојен је једногласно. 
 

Програм рада и финансијски  план ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак за 2023. годину усвојен са 
22 гласа „за“,  1 „уздржан“ док  1 одборник није гласао. 
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Ад – 15: Разматрање Информације о стању и заштити животне средине на територији града 
Зворник 
 
По овој тачки дневног реда није било одборничке расправе.  
 
Информација  о стању и заштити животне средине на територији града Зворник усвојена је са 
22 гласа „за“, док 2 одборника нису гласала. 
 
Овим је окончан рад по дневном реду Четрнаесте  редовне сједнице Скупштине града  Зворник 
у 11:17.  
 
 
 
              
       СЕКРЕТАР                                                                                      ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                          СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                 
 Зоран Ђукановић                                            Драгослав Милановић                                              
                                                                                                  
 


