
 

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Зворник – пречишћен текст (''Службени 
гласник града Зворник'' број: 5/17), сазивам 17. редовну сједницу Скупштине града Зворник, 
која ће се одржати 28. 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 16. редовне сједнице Скупштине града Зворник 
2. Одборничка питања 
3. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању буџета града Зворник за 2023. годину 
4. Разматрање Приједлога Одлуке о извршењу Буџета града Зворник за 2023. годину 
5. Разматрање Приједлога Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на 

територији града Зворник на дан 31.12.2022 године, 
6. Разматрање Приједлога Одлуке о висини накнаде коју остварују предсједници Савјета 

мјесних заједница на подручју града Зворник 
7. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју града Зворник за 2023 годину 
8. Разматрање Приједлога Одлуке о заштити изворишта Сопотник 
9. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта означеног као кп. бр. 579/2 КО 

Локањ 
10. Разматрање Приједлога Одлуке о висини накнаде за рад чланова Градске изборне 

комисије Зворник 
11. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција 2023-2025. 

година 
12. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању критеријума 

категоризације спортова, спортских грана, услова за финансирање спорта и расподјели 
средстава спортским организацијама града Зворник за 2022 годину 

13. Разматрање Приједлога Програма рада Скупштине града Зворник за 2023 годину 
14. Разматрање Извјештаја о изградњи у граду Зворнику у 2022 години 
15. Разматрање Информацијe о стању пописа и уписа имовине града Зворник, земљишта, 

јавних добара, објекти и средстава у припреми, станови и остали простори 
16. Разрјешење, избор и именовање 

 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ОДБОРНИКЕ: С обзиром да је Град Зворник изабран за учешће у 
пројекту „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ који проводи Савез општина и градова 
Републике Српске у сарадњи са УНДП-ом уз подршку Владе Швајцарске и Шведске, 
потребно је да у својству одборника Скупштине града Зворник, одмах након завршетка 
сједнице скупштине, присуствујете краткој Уводној обуци о методологији и новој визији 
мјесних заједница за изабране званичнике која ће се одржати у Великој сали Скупштине 
града Зворник. 
 
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, 22. децембар 2022. године       
                                                                                                                   ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                                 Драгослав Милановић 


