
 

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број: 5/17), сазивам 16. редовну сједницу Скупштине града Зворник, 
која ће се одржати 7. децембра 2022. године (сриједа) 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 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 2022. 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 
 

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, 01.12.2022. године       
                                                                                                                   ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                                 Драгослав Милановић 


