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Скупштина општине Зворник 

Светог Саве 124, 75400 Зворник 

Тел: 056/232-200 

www.opstina-zvornik.org 

 

30. април 2010. године 

ЗВОРНИК 

година: XIX 

БРОЈ: 5/2010 

 
На основу члана 7. Закона о јавним путевима 
(Службени гласник Републике Српске'', број 3/04, 73/08 
и 106/09) и члана 26. и 43. Статута општине Зворник-
пречишћен текст („Службени гласник Општине 
Зворник“, број 3/10), Скупштина општине Зворник, на 
сједници одржаној 29. априла 2010. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о мјерилима и критеријумима за разврставање 
локалних путева и улица на подручју општине 

Зворник 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се мјерила и критеријуми за 
разврставање локалних путева и улица на подручју 
општине Зворник. 
 

Члан 2. 
(1) Локални путеви, у смислу ове одлуке, су јавни 
путеви у општој употреби који повезују села и насеља 
на подручју општине Зворник, односно подручја 
општине Зворник са подручјима сусједних општина или 
који су од значаја за саобраћај на подручју општине. 
(2) Као некатегорисани путеви на подручју општине 
проглашавају се сви остали путеви, уписани у катастар 
некретнина као „јавно добро-путеви“, који се користе за 
саобраћај по ма ком основу и који су доступни већем 
броју корисника (сеоски, пољски, шумски и индустријски 
путеви, путеви на насипима за одбрану од поплава, 
прилази на пут, бициклистичке стазе, простори око: 
бензинских станица, аутосервиса, путних база, ауто-
база Службе „Помоћ-информације“, као и уређене 
саобраћајне површине намијењене за кретање пјешака, 
те заустављање и паркирање возила ради одмора и 
рекреације). 
 

Члан 3. 
(1) Улице у насељу су јавни путеви у насељеном мјесту, 
са тротоаром и ивичњаком, поред којих се најмање с 
једне стране налaзе редови кућа или групе зграда.  

(2) Улице у граду Зворнику и осталим насељима на 
подручју општине одређене су просторним и 
урбанистичкима плановима. 
 

Члан 4. 
Критеријуми за разврставање локалних путева и улица 
су: 

- значај за саобраћај и функција повезивања, 
- квалитет саобраћајне функције – техничке 

карактеристике пута, 
- економски и туристички значај, 

 

Члан 5. 
Мјерила значаја јавног пута за саобраћај и функцију 
повезивања: 

1. Простор који повезује: 
- општину са сусједним општинама, 
- насеља на подручју општине, 

2. Саобраћајна функција 
- сабирни пут за повезивање саобраћаја 

на магистралне и регионалне путеве, 
- повезујући и сабирни пут у граду и 

насељу, 
- приступни пут у граду и насељу. 

 

Члан 6. 
Мјерила квалитета саобраћајне функције – техничке 
карактеристике пута 

1. Конструкција пута 
- макадамски, 
- асфалтни, 
- ширина коловоза. 

2. Ток саобраћаја 
- двосмјерни, 
- једносмјерни. 

3. Осовинско оптерећење 
- најмање 10 тона по осовини, 
- најмање 6 тона по једној осовини, 
- испод 6 тона по једној осовини. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 
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Члан 7. 
Да би јавни пут био сврстан у категорију локалног пута 
мора да испуњава сљедеће критеријуме и мјерила: 

1. Простор који повезује 
- повезивање општине са сусједним 

општинама, или 
- повезивање насеља на подручју 

општине. 
2. Саобраћајна функција 

- сабирни пут за повезивање саобраћаја 
на магистралне и регионалне путеве, 

- повезујући и сабирни пут у насељу. 
3. Конструкција пута (застор) 

- макадамски, или 
- асфалтни 
- најмање једна саобраћајна трака која се 

састоји од проширењ за мимоилажење 
возила, која морају бити изграђена у 
зависности од прегледне раздаљине, 
ширина коловоза мора да износи 
најмање 3 м са банкинама минималне 
ширине 0,5 м. 

4. Ток саобраћаја 
- двосмјерни, 

5. Осовинско оптерећење 
- најмање 6 тона по једној осовини. 

 

Члан 8. 
Изузетно, као локални пут може се категорисати и јавни 
пут који је намијењен за приступ културним, историјским 
и за општину значајним туристичко-рекреационим 
објектима и подручјима која морају бити дефинисана 
планским актом. 
 

Члан 9. 
Улице се на основу критерија и мјерила из ове Одлуке 
разврставају на: 

- главне градске улице, 
- сабирне градске улице, 
- приступне градске улице, 
- јавне стазе. 

 

Члан 10. 
Главне градске улице су улице које испуњавају 
сљедеће критеријуме и мјерила: 

1. Простор који повезује 
- општину са сусједним општинама и 

представљају наставак магистралних и 
регионалних путева у пролази кроз град 
или 

- насеља или дијелова насеља на 
подручју града.  

2. Саобраћајна функција 
- повезујуће улице између насеља унутар 

града. 
3. Конструкција пута (застор) 

- асфалтни 
4. Ток саобраћаја 

- двосмјерни, 

5. Осовинско оптерећење 
- најмање 10 тона по једној осовини. 

 

Члан 11. 
Сабирне градске улице су улице које испуњавају 
сљедеће критеријуме и мјерила: 

1. Простор који повезује 
- насеља или дијелова насеља на 

подручју града са главним градским 
улицама.  

2. Саобраћајна функција 
- сабирна улица у насељу 

3. Конструкција пута (застор) 
- асфалтни 

4. Ток саобраћаја 
- двосмјерни или једносмјерни, 

5. Осовинско оптерећење 
- најмање 10 тона по једној осовини. 

 

Члан 12. 
Приступне градске улице су улице које испуњавају 
сљедеће критеријуме и мјерила: 

1. Простор који повезује 
- приступ затвореним просторним 

јединицама у појединим урбаним 
подручјима и дијеловима насеља 
(стамбени блокови или индивидуални 
стамбени објекти, индустријске зоне и 
слично). 

2. Саобраћајна функција 
- приступна улица у граду и насељу, 

3. Конструкција пута (застор) 
- асфалтни или макадамски 

4. Ток саобраћаја 
- двосмјерни или једносмјерни, 

5. Осовинско оптерећење 
- најмање 10 тона по једној осовини. 

 

Члан 13. 
Улице које не испуњавају услове из члана 10., 11. и 12. 
ове Одлуке развртавају се у јавне стазе. 
 

Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Зворник''.  
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-56/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 3. став 3. Закона о јавном окупљању 
(Службени гласник Републике Српске'', број 118/08) и 
члана 26. и 43. Статута општине Зворник - Пречишћен 
текст („Службени гласник Општине Зворник“, број 3/10), 
Скупштина општине Зворник, на сједници одржаној 29. 
априла 2010. године, донијела је  
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О Д Л У К У 
о одређивању простора за јавна окупљања грађана 

у граду Зворнику 
 

Члан 1. 
За јавна окупљања грађана (јавне скупове) одређује се 
простор на дијелу улице Светог Саве испред 
Централног спомен обиљежја у Зворнику. 
У изузетним случајевима, може се одобрити јавно 
окупљање грађана и на другим просторима, изузев 
простора наведених у члану 12. Закона о јавном 
окупљању, под условима предвиђеним овим Законом. 
 

Члан 2. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о одређивању простора за јавно окупљања 
грађана у граду Зворнику („Службени гласник општине 
Зворник“, број: 4/01). 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Зворник“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-57/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 50. 55. и 67. Закона о уређењу 
простора ("Службени гласник РС", број: 84/02, 14/03, 
112/06 и 53/07) и члана 26. и 43. Статута општине 
Зворник – Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Зворник" број: 3/10) Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010.године, 
донијела је  
 

О Д Л У К У 
о приступању израде Регулационог плана дијела 

ужег урбаног подручја града Зворника 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Регулационог плана дијела ужег 
урбаног подручја града Зворника (у даљем тексту 
Регулациони план). 
 

Члан 2. 
Граница обухвата  односи се на простор који обухвата 
к.п.број 78 уписана у п.л. број 2084, к.п. број 80/1, к.п. 
број 79/1, к.п. број 81/1 и к.п. број 82 уписане у п.л. број 
431 КО Зворник - град. Површина подручја обухвата 
плана износи 0,58 хектара. 
 

Члан 3. 
Носилац припреме плана је Одјељење за просторно 
уређење, а носилац израде плана ће се одредити у 
складу са Законом из реда предузећа која су 
регистрована за израду плана. 
 

Члан 4. 
Нацрт измјене дијела плана биће стављен на јавни 
увид у трајању од 30 дана у просторијама Општине 
Зворник ради изјашњења и подношења писмених 

примједби на нацрт Плана. Након спровођења јавне 
расправе носилац припреме плана и Начелник општине 
споразумно утврђују предлог плана и подносе га 
Скупштини општине Зворник на усвајање. 
 

Члан 5. 
Финансирање плана сносиће подносиоци иницијативе. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине Зворник". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-58/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 50. 55. и 67. Закона о уређењу 
простора ("Службени гласник РС", број: 84/02, 14/03, 
112/06 и 53/07) и члана 26. и 43. Статута општине 
Зворник – Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Зворник" број: 3/10) Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је  
 

О Д Л У К У 
о приступању изради Регулационог плана насеља 

Језеро 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Регулационог плана насеља Језеро 
(у даљем тексту Регулациони план). 
 

Члан 2. 
Граница почиње на југу обухвата урбанистичког плана, 
од хотела Видиковац парцелом  означеном као к.ч. бр. 
5131/1 К.О. Зворник, која је и путно земљиште 
магистралног пута Зворник – Сарајево, настављајући  
лијевом ивицом магистралног пута Зворник – Сарајево, 
који се налази на парцелама к.ч. бр. 5131/1 К.О. 
Зворник и к.ч. бр. 2164 К.О. Каменица, до краја границе 
обухвата урбанистичког плана, односно до другог 
тунела на поменутом путу. Од те тачке граница излази 
на обалу Зворничког језера и иде ка сјеверу 
обухватајући путно земљиште означено као к.ч. бр. 
13711/1 и парцеле означене као к.ч. бр. 13711/8, 
13711/7, 13711/6, 13711/5, 13711/4, 13711/3, 13711/18, 
13711/19, 13711/20, крећући се обалом Зворничког 
језера која је означена као к.ч. бр. 5143/1 К.О. Зворник, 
до почетне тачке код хотела Видиковац. 
 

Површина подручја обухвата плана износи 32467,38 м2. 
 

Члан 3. 
Носилац припреме плана је Одјељење за просторно 
уређење, а носилац израде плана ће се одредити у 
складу са Законом из реда предузећа која су 
регистрована за израду плана. 
 

Члан 4. 
Нацрт измјене дијела плана биће стављен на јавни 
увид у трајању од 30 дана у просторијама Општине 
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Зворник ради изјашњења и подношења писмених 
примједби на нацрт Плана. 
Након спровођења јавне расправе носилац припреме 
плана и Начелник општине споразумно утврђују 
предлог плана и подносе га Скупштини општине 
Зворник на усвајање. 
 

Члан 5. 
Потребна средства предвиђена су у буџету за израду 
просторно-планске документације. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине Зворник". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-59/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 35. Закона о пољопривредном 
земљишту (''Службени гласник РС'', број: 93/06, 86/07 и 
14/10) и члана 26. Статута општине Зворник –
''Пречишћен текст'' (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 3/10) Скупштина општине Зворник на 
сједници одржаној 29. априла 2010. године, усвојила је 
 

П Р О Г Р А М 
кориштења средстава од наплаћених накнада 
по основу промјене намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе 
 

Члан 1. 
Средства која је општина Зворник наплатила на име 
накнаде за претварање пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе у висини 30.000,00 КМ, 
планирају се утрошити у складу са Законом и овим 
програмом.  
 

Члан 2. 
Средстава из тачке 1. овог програма која су у буџету 
општине Зворник, на позицији ''Средстава за развој 
пољопривреде''  (екеномски код 614500), утрошиће се 
за: 

- заштиту обрадивог земљишта од еродивног 
дјеловања ријеке Сапне, на потезу 
најкритичнијих локација, у мјесним 
заједницама Шетићи и Петковци у висини 
23.000 КМ, 

- хемијску анализу земљишта (утврђивање пХ 
вриједности и других параметара плодности 
земљишта), за обрадиве површине преко 
0,50ха, посебно за подизање нових засада 
воћа у висини 7000,00 КМ.   

Члан 3. 
Локације, предмјер и обим радова из тачке 1.1. 
утврдиће стручна лица Одјељења за стамбено 
комуналане послове и послове саобраћаја 
Администартивне службе општине Зворник. 

Хемијску анализу земљишта вршиће ''Пољопривредни 
завод'' Бијељина у обиму 100 узорака за потребе 
регистрованих пољопривредних газдинстава а према 
појединачним захтјевима. 
Предност под једнаким условима имају пољопривредна 
газдинстава за подизање воћњака. 
Максималан број узорака по једном газдинству је два 
узорка.   
 

Члан 4. 
За праћење реализације овог програма задужују се 
Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене 
дјелатности и Одјељење за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја. 
 

Члан 5. 
Овај програм објавиће се у ''Службеном гласнику'' 
општине Зворник. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-60/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'' 
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09) Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о раду Центра за 
социјални рад Зворник, са годишњим 
обрачуном за 2009. годину. 

 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-49/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'' 
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09) Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић 
''Наша радост'' Зворник, са годишњим 
обрачуном за 2009. годину. 
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2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-50/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  

 
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'' 
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09) Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о раду Професионалне 
ватрогасне јединице Зворник, са годишњим 
обрачуном за 2009. годину. 

 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-51/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'' 
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09) Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ ''Рекреативно- 
спортски центар Зворник са годишњим 
обрачуном за 2009. годину. 

 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-52/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'' 
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09) Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о раду Туристичке 
организације општине Зворник, са годишњим 
обрачуном за 2009. годину. 

 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-53/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  

 
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'' 
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09) Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ ''Апотека'' 
Зворник, са годишњим  обрачуном за 2009. 
годину. 

 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-54/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'' 
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09) Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ ''Народна 
библиотека и музејска збирка са годишњим 
обрачуном за 2009. годину. 

 
 
 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-55/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
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На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'' 
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09) Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација по Закључку 
Скупштине општине број: 01-022-46/10 од 25. 
марта 2010. године. 

 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

       
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 
 

Број: 01-022-61/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'' 
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о судским споровима у 
којима је Општина тужена или тужилац и 
процјена исхода судских спорова. 

 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-62/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  

 
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'' 
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о стању и заштити 
околине на подручју општине Зворник. 

 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-63/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'' 
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09) а након усвајања 
Информације о стању и заштити околине на подручју 
општине Зворник, Скупштина општине Зворник на 
сједници одржаној 29. априла 2010. године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине задужује Комисију за 
заштиту околине, културног и природног 
наслеђа да у сарадњи са надлежним 
одјељењем Административне службе општине 
Зворник изради акциони план заштите 
животне средине на основу снимљеног стања 
по мјесним заједницама у општини Зворник, по 
категорији загађивања и отпада како би се 
исти уврстио у план активности за 2011. 
годину.   

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-64/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'' 
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о стању запослености 
у општини Зворник у свим областима, са 
посебним освртом на запосленост у АСО 
Зворник са мјерама и приједлозима за нова 
запошљавања. 

 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-65/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
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На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник'' 
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине 
општине Зворник (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 8/05, 5/06 и 4/09), Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о ефектима мјера за 
ублажавање свјетске економске кризе. 

 

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-022-66/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 47. став 1 Закона о  грађевинском  
земљишту РС („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 112/06) и члана 11. 26. и 43. Статута општине 
Зворник - Пречишћен текст („Службени  гласник  
општине Зворник“ број: 3/10), рјешавајући у предмету 
утврђивања права власништва на грађевинском 
земљишту у државном власништву на коме је изграђена 
зграда без  права коришћења земљишта ради грађења, 
по захтјеву Росуљаш (Рајка) Зорана из Зворника - 
Улице бб., Скупштина општине Зворник на сједници 
одржаној 29. априла 2010. године, донијела је 
 

Р    Ј   Е    Ш    Е    Њ    Е 
 

1. Утврђује се право власништва на  грађевинском 
земљишту у корист Росуљаш (Рајка) Зорана  из 
Зворника-Улице бб.   са 1/1 дијела као бесправном  
градитељу породично стамбене зграде у смислу 
члана 47. став 1. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске означеном као: 
- к.ч. бр. 496/30 зв.“ Улице“ њива  у површини од  

502 м²,уписана у зк.ул.бр.24 к.о. Челопек са 
правом власништва  Општенародна имовина  
са 1/1, орган управљања Земљорадничка 
задруга Зворник  са 1/1   по старом 
катастарском операту, коме по новом 
катастарском операту  одговара   земљиште: 

- к.ч. бр. 2828/71 зв. „Улице“ њива 5 класе у 
површини од 502 м², уписана  у пл. бр. 77 к.о. 
Челопек као посјед ДС:АД „Агропром“ 
Зворника 1/1 , на коме је градитељ  саградио 
породичну  стамбену зграду.   

2. Стицалац права власништва дужан је платити  
накнаду за тржишну вриједност земљиштa из тачке 
1.диспозитива овог рјешења у укупном износу од 
1.757,00 КМ у корист Општине Зворник на жиро 
рачун број: 554-012-00000004-15, код Павловић 

банке у року од 15 (петнaест) дана од дана 
правоснажности истог. 

3. Питање плаћања накнаде за природне погодности 
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења 
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1. 
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку 
издавања  одобрења за грађење у складу са 
одредбама    члана 21. став 2. и члана 26.  Закона  
о  грађевинском  земљишту Републике Српске. 

4. Након правоснажности овог рјешења и 
достављања доказа о уплати тржишне вриједности 
земљишта из тачке 2. диспозитива овог  рјешења 
Земљишно књижно одјељење  Основног  суда у 
Зворнику извршиће  укњижбу права власништва а 
Подручна јединица Зворник Републичке управе за 
геодетске и имовинско правне послове извршиће 
упис права посједа у корист   Росуљаш (Рајка) 
Зорана  из Зворника-Улица бб.  са 1/1 дијела  уз 
истовремено брисање раније извршених уписа. 

5. Овим рјешењем одређује се брисање забиљежбе 
управљања у корист Земљорадничке задруге 
Зворник. 

6. Ово рјешење је коначно у управном поступку.  
 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 

Захтјевом од 24.12.2009. године, Росуљаш (Рајка) 
Зоран из Зворника - Улице бб. затражио је  да му се на 
основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске, утврди право власништва 
на земљишту означеном као к.п. бр. 2828/71 зв.“Улице“ 
њива 5. класе у површини од 502м2, ,  уписана у пл. бр. 
77 к.о. Челопек на име  ДС: АД “Агропром“ Зворник са 
1/1 дијела по новом катастарском операту, коме по 
старом катастарском операту одговара к.ч. бр. 496/30 
зв.“Улице“ њива у површини од 502м2, уписана  у зк. ул. 
бр. 24 к.о. Челопек са правом власништва 
Општенародна имовина са 1/1 орган управљања 
Земљорадничка задруга Зворник са 1/1 на коме је 
изградио породично стамбену зграду без права 
коришћења земљишта ради грађења. 
 

Уз захтјев је приложио:  
- копију катастарског  плана  
- земљишно-књижни изводак 
- копију накнадне урбанистичке сагласности, 
- копију рјешења ИО СО Зворник о додјели 

земљишта. 
 

У поступку који је предходио доношењу рјешења 
прибављени су подаци Одјељења за просторно 
уређење Општине Зворник, мишљење 
Правобранилаштва РС - Сједиште замјеника у 
Бијељини, процјена тржишне вриједности земљишта из 
тачке 1. диспозитива овог рјешења  сталног судског 
вјештака грађевинске струке  и одржана је јавна 
расправа на лицу мјеста 16.03.2010. године о којој је 
сачињен записник. Јавној расправи су приступили 
подносилац захтјева, вјештак геодетске струке и 
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службено лице органа водитеља поступка, истој се није 
одазвао представник АД“Агропром“ Зворник, изостанак 
није правдао, уредно позив запримио.    
 

Увидом у записник са јавне расправе и друге исправе 
које су прибављене утврђено је слиједеће  чињенично 
стање: 

- да је предмет поступка изграђено грађевинско 
земљиште које је поближе описано у тачки 1. 
диспозитива овог рјешења на коме је уписано 
право  власништва Општенародна имовина са 
1/1, орган управљања Земљорадничка задруга  
Зворник у дијелу  1/1, 

- да је породiчно стамбену зграду  подносилац 
захтјева изградио неометано од било кога 
прије  ступања на снагу Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске, без права 
коришћења земљишта  ради грађења као  и да 
је у мирном посједу земљишта, 

- да је Одјељење за просторно уређење 
Административне службе општине Зворник 
својим актом бр. 04-475-176/09 од 30.12.2009. 
године, доставило податке да се за предметно 
земљиште на локацији насеље „Улице“ гдје су 
изграђене породично стамбене зграде 
избјеглих и расељених лица, може накнадно 
издати одобрење за грађење уз претходно 
ријешене имовинско правне  односе, и да је 
Одјељење сагласно вођењу овог поступка, 

- да је за предметно подручје донешен „План 
парцелације“ насеља Улице („Службени 
гласник Општине Зворник“ број: 12/05), да 
катастарској парцели из тачке 1.диспозитива 
овог рјешења  одговара грађевинска парцела 
бр. 141 коју чини катастарска парцела бр. 
2828/71 к.о. Челопек у свом облику и 
површини по новом катастарском операту  и 
да земљиште има статус градског 
грађевинског земљишта, 

- да је Правобранилаштво Републике Српске-
Сједиште замјеника у Бијељини у свом  
мишљењу, број М-12/10 од 22.02.2010. године, 
истакло да се у овом предмету има поступити 
у складу са чланом 47. Закона о грађевинском  
земљишту Републике Српске, 

- да је у поступку одређивања тржишне 
вриједности грађевинског земљишта, коју је 
власник изграђене породично стамбене зграде 
дужан платити за додијељено земљиште, 
закључком бр. 21.21/475-56/09 од 17.03.2010 
године о  одређивању вјештака грађевинске 
струке, одређен стални судски вјештак 
грађевинске струке Симанић Властимир   из 
Зворника,  

- да подносилац захтјева и Општина Зворник 
нису ставили примједбу на одређивање 
вјештака грађевинске струке Симанић 

Властимира  за процјену тржишне вриједности 
грађевинског земљишта, 

- да је стални судски вјештак грађевинске 
струке извршио  процјену тржишне  
вриједности грађевинског земљишта и 
установио у свом налазу да цијена 1м2, у зони 
у  којој је саграђена породично стамбена 
зграда  подносиоца захтјева  износи 3,50 КМ,   

- да је налаз вјештака грађевинске струке тј.  
процјена тржишне вриједности грађевинског 
земљишта достављен   подносиоцу  захтјева  
и Кабинету Начелника општине Зворник    и на 
исти нису  стављене  примједбе.  

 

Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске 
струке орган је стао на становиште да је исти 
објективан и непристрасан и да се вјештак руководио 
чињеницом  да је насеље Улице  изграђено на 
додијељеним парцелама избјеглом и расељеном 
становништву на удаљености 3 км. од Зворника на 
подручју Каракаја и да на поменутој локацији тј. насељу 
прије започињања изградње породично стамбених 
зграда нису били изграђени путеви, инсталције 
водовода, канализације, електро инсталације и друго те 
је и прихватила налаз и мишљење вјештака о тржишној  
вриједности грађевинског земљишта које је предмет 
овог поступка.  
 

Имајући у виду све чињенице које су у току поступка 
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе 
прикупљене у поступку  закључено је да су у 
конкретном случају испуњени услови  за примјену члана 
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту РС.  
 

Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за 
додијељено  земљиште Општини Зворник темељи се на 
чињеници да се ради о грађевинском земљишту  које је 
Општенародна имовина  и да истим  у складу са 
одредбама члана 7. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске располаже Општина Зворник. 
 

На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву. 
 

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе 
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од 
достављања истог. 
 

Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-475-36/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 47. став 1 Закона о  грађевинском  
земљишту РС („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 112/06) и члана 11. 26. и 43. Статута општине 
Зворник - Пречишћен текст („Службени  гласник  
општине Зворник“ број: 3/10), рјешавајући у предмету 
утврђивања права власништва на грађевинском 
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земљишту у државном власништву на коме је изграђена 
зграда без  права коришћења земљишта ради грађења, 
по захтјеву  Танасић (Стевe) Славка  из Зворника- 
Улице бб., Скупштина општине Зворник на сједници 
одржаној 29. априла 2010. године, донијела је 
 

Р    Ј   Е    Ш    Е    Њ    Е 
 

1. Утврђује се право власништва на  грађевинском 
земљишту у корист Танасић (Стево) Славка  из 
Зворника-Улице бб.   са 1/1 дијела као бесправном  
градитељу породично стамбене зграде у смислу члана 
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске означеном као: 

- к.ч. бр. 496/39 зв.“ Улице“ њива  у површини од  
502 м²,уписана у зк.ул.бр.24 к.о. Челопек са 
правом власништва  Општенародна имовина  
са 1/1, орган управљања Земљорадничка 
задруга Зворник  са 1/1   по старом 
катастарском операту, коме по новом 
катастарском операту  одговара   земљиште: 

- к.ч. бр. 2828/82 зв. „Улице“ њива 5 класе у 
површини од 502 м², уписана  у пл. бр. 77 к.о. 
Челопек као посјед ДС:АД „Агропром“ 
Зворника 1/1 , на коме је градитељ  саградио 
породичну  стамбену зграду.   

2. Стицалац  права власништва дужан је платити  
накнаду за тржишну вриједност земљиштa из тачке 1. 
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 1506,00 
КМ у корист  Општине Зворник на жиро рачун  бр. 554-
012-00000004-15, код Павловић банке у року од 
15(петнаест) дана од дана правоснажности истог. 
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности 
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења 
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1. 
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку 
издавања  одобрења за грађење у складу са одредбама    
члана 21. став 2. и члана 26.  Закона  о  грађевинском  
земљишту Републике Српске. 
4. Након правоснажности овог рјешења и достављања 
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из 
тачке 2. диспозитива овог  рјешења Земљишно књижно 
одјељење  Основног  суд у Зворнику извршиће  
укњижбу права власништва а Подручна јединица 
Зворник Републичке управе за геодетске и имовинско 
правне послове извршиће упис права посједа у корист  
Танасић (Стеве) Славка   из Зворника-Улица бб.  са 1/1 
дијела  уз истовремено брисање раније извршених 
уписа. 
5. Овим рјешењем одређује се брисање забиљежбе 
управљања у корист Земљорадничке задруге Зворник. 
6. Ово рјешење је коначно у управном поступку.  
 

                     О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 

Захтјевом од 26.02.2010. године, Танасић (Стеве) 
Славко из Зворника - Улице бб. затражио је  да му се на 
основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске, утврди право власништва 

на земљишту означеном као к.п. бр. 2828/82 зв.“Улице“ 
њива 5. класе у површини од 502 м2, уписана у пл. бр. 
77 к.о. Челопек на име ДС: АД “Агропром“ Зворник са 
1/1 дијела по новом катастарском операту, коме по 
старом катастарском операту одговара к.ч. бр. 496/39 
зв.“Улице“ њива у површини од 502 м2, уписана  у зк. 
ул. бр. 24 к.о. Челопек са правом власништва 
Општенародна имовина са 1/1 орган управљања 
Земљорадничка задруга Зворник са 1/1  на коме је 
изградио породично стамбену зграду без права 
коришћења земљишта ради грађења. 
 

Уз захтјев је приложио:  
- копију катастарског  плана  
- земљишно-књижни изводак 
- урбанистичку сагласност 
- копија рјешења о додјели земљишта 
- посједовни лист 
- копију записника о увођењу у посјед, 
- копију замљишно књижног извода. 

У поступку који је предходио доношењу рјешења 
прибављени су подаци Одјељења за просторно 
уређење Општине Зворник, мишљење 
Правобранилаштва РС - Сједиште замјеника у 
Бијељини, процјена тржишне вриједности земљишта из 
тачке 1. диспозитива овог рјешења  сталног судског 
вјештака грађевинске струке  и одржана је јавна 
расправа на лицу мјеста 25.03.2010. године о којој је 
сачињен записник. Јавној расправи су приступили 
подносилац захтјева, вјештак геодетске струке  и 
службено лице органа водитеља поступка, истој се није 
одазвао представник АД“Агропром“ Зворник, изостанак 
није правдао, уредно позив запримио.    
 

Увидом у записник са јавне расправе и друге исправе 
које су прибављене утврђено је слиједеће  чињенично 
стање: 

- да је предмет поступка изграђено грађевинско 
земљиште које је поближе описано у тачки 1. 
диспозитива овог рјешења на коме је уписано 
право  власништва Општенародна имовина са 
1/1, орган управљања Земљорадничка задруга  
Зворник у дијелу  1/1,  

- да је породично стамбену зграду  подносилац 
захтјева изградио неометано од било кога 
прије  ступања на снагу Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске, без права 
коришћења земљишта ради грађења као  и да 
је у мирном посједу земљишта, 

- да је Одјељење за просторно уређење 
Административне службе општине Зворник 
својим актом бр. 04-475-20/10 од 04.03.2010. 
године, доставило податке да се за предметно 
земљиште на локацији насеље „Улице“ гдје су 
изграђене породично стамбене зграде 
избјеглих и расељених лица, може накнадно 
издати одобрење за грађење уз претходно 
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ријешене имовинско правне  односе, и да је 
Одјељење сагласно вођењу овог поступка, 

- да је за предметно подручје донешен „План 
парцелације“ насеља Улице („Службени 
гласник Општине Зворник“ број: 12/05), да 
катастарској парцели из тачке 1.диспозитива 
овог рјешења  одговара грађевинска парцела 
бр.  424 коју чини катастарска парцела бр. 
2828/82 к.о. Челопек у свом облику и 
површини по новом катастарском операту  и 
да земљиште има статус градског 
грађевинског земљишта, 

- да је Правобранилаштво Републике Српске-
Сједиште замјеника у Бијељини у свом  
мишљењу, број М-25/10 од 12.03.2010. године, 
истакло да се у овом предмету има поступити 
у складу са чланом 47. Закона о грађевинском  
земљишту Републике Српске, 

- да је у поступку одређивања тржишне 
вриједности грађевинског земљишта, коју је 
власник изграђене породично стамбене зграде 
дужан платити за додијељено земљиште, 
закључком бр. 21.21/475-11/10 од 26.03.2010 
године о  одређивању вјештака грађевинске 
струке, одређен стални судски вјештак 
грађевинске струке Радовић Миња    из 
Зворника,  

- да подносилац захтјева и Општина Зворник 
нису ставили примједбу на одређивање 
вјештака грађевинске струке Радовић Миња  
за процјену тржишне вриједности грађевинског 
земљишта, 

- да је стални судски вјештак грађевинске 
струке извршио  процјену тржишне  
вриједности грађевинског земљишта и 
установио у свом налазу да цијена 1 м2, у зони 
у којој је саграђена породично стамбена 
зграда  подносоца захтјева  износи 3,00 КМ,   

- да је   налаз вјештака грађевинске струке тј.  
процјена тржишне вриједности грађевинског 
земљишта достављен   подносиоцу  захтјева  
и Кабинету Начелника општине Зворник    и на 
исти нису  стављене  примједбе.  

 

Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске 
струке орган је стао на становиште да је исти 
објективан и непристрасан и да се вјештак руководио 
чињеницом  да се поменута парцела налази у насељу 
„Улице“ да је  изграђено на додијељеним парцелама 
избјеглом и расељеном становништву, да је удаљена 
од пута за Челопек, да је удаљена од Каракаја око 1-
2км. а удаљена од пута Каракај –Челопек око 550м. и да 
на поменутој локацији тј. насељу прије започињања 
изградње породично стамбених зграда нису били 
изграђени путеви, инсталције водовода, канализације, 
електро инсталације и друго да је  и прихватила налаз и 

мишљење вјештака о тржишној  вриједности 
грађевинског земљишта које је предмет овог поступка.  
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка 
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе 
прикупљене у поступку  закључено је да су у 
конкретном случају испуњени услови  за примјену члана 
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту РС. 
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за 
додијељено  земљиште Општини Зворник темељи се на 
чињеници да се ради о грађевинском земљишту  које је 
Општенародна имовина  и да истим  у складу са 
одредбама члана 7. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске располаже Општина Зворник. 
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву. 
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе 
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од 
достављања истог. 
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-475-41/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 47. став 1 Закона о  грађевинском  
земљишту РС („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 112/06) и члана 11. 26. и 43. Статута општине 
Зворник - Пречишћен текст („Службени  гласник  
општине Зворник“ број: 3/10), рјешавајући у предмету 
утврђивања права власништва на грађевинском 
земљишту у државном власништву на коме је изграђена 
зграда без  права коришћења земљишта ради грађења, 
по захтјеву Перендија (Рајка) Драгоја  из Зворника- 
Улице бб., Скупштина општине Зворник на сједници 
одржаној 29. априла 2010. године, донијела је 
 

Р    Ј   Е    Ш    Е    Њ    Е 
 

1. Утврђује се право власништва на  грађевинском 
земљишту у корист Перендија (Рајка)Драгоја   из 
Зворника-Улице бб.   са 1/1 дијела као бесправном  
градитељу породично стамбене зграде у смислу члана 
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске означеном као: 

- к.ч. бр. 496/42 зв.“ Улице“ њива  у површини од  
503 м²,уписана у зк.ул.бр.24 к.о. Челопек са 
правом власништва  Општенародна имовина  
са 1/1, орган управљања ЗЗ Зворник са 1/1 по 
старом катастарском операту, коме по новом 
катастарском операту  одговара   земљиште: 

- к.ч. бр. 2828/77 зв. „Улице“ њива 5 класе у 
површини од 503 м², уписана  у пл. бр. 77 к.о. 
Челопек као посјед ДС:АД „Агропром“ 
Зворника 1/1 , на коме је градитељ  саградио 
породичну  стамбену зграду.   
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2. Стицалац  права власништва дужан  је   платити  
накнаду за тржишну вриједност земљиштa из тачке 1. 
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 1509,00 
КМ у корист Општине Зворник на жиро рачун  бр. 554-
012-00000004-15,  код Павловић банке  у року од 15 
(петнаест) дана од дана правоснажности истог. 
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности 
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења 
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1. 
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку 
издавања  одобрења за грађење у складу са одредбама    
члана 21. став 2. и члана 26.  Закона  о  грађевинском  
земљишту Републике Српске. 
4. Након правоснажности овог рјешења и достављања 
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из 
тачке 2. диспозитива овог  рјешења Земљишно књижно 
одјељење  Основног  судa у Зворнику извршиће  
укњижбу права власништва а Подручна јединица 
Зворник Републичке управе за геодетске и имовинско 
правне послове извршиће упис права посједа у корист  
Переднија (Рајка) Драгоја  из Зворника-Улица бб.  са 1/1 
дијела  уз истовремено брисање раније извршених 
уписа. 
5. Овим рјешењем одређује се брисање забиљежбе 
управљања у корист Земљорадничке задруге Зворник. 
6. Ово рјешење је коначно у управном поступку.  
 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 

Захтјевом од 26.02.2010. године, Перендија (Рајка) 
Драгоје из Зворника - Улице бб. затражио је  да му се на 
основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске, утврди право власништва 
на земљишту означеном као к.п. бр. 2828/77 зв.“Улице“ 
њива 5. класе у површини од 503м2, ,  уписана у пл. бр. 
77 к.о. Челопек на име  ДС:АД“Агропром“ Зворник са 1/1 
дијела по новом катастарском  операту, коме по старом 
катастарском операту одговара к.ч. бр. 496/42 
зв.“Улице“ њива у површини од 503 м2, уписана  у зк. 
ул. бр. 24 к.о. Челопек са правом власништва 
Општенародна имовина са 1/1 орган управљања 
Земљорадничка задруга Зворник са 1/1  на коме је 
изградио породично стамбену зграду без права 
коришћења земљишта ради грађења. 
 

Уз захтјев је приложио:  
- копију катастарског  плана  
- земљишно-књижни изводак 
- урбанистичку сагласност 
- копија рјешења о додјели земљишта 
- посједовни лист 
- копију записника о увођењу у посјед,  

 

У поступку који је предходио доношењу рјешења 
прибављени су подаци Одјељења за просторно 
уређење АСО Зворник, мишљење Правобранилаштва 
РС - Сједиште замјеника у Бијељини, процјена тржишне 
вриједности земљишта из тачке 1. диспозитива овог 
рјешења  сталног судског вјештака грађевинске струке  

и одржана је јавна расправа на лицу мјеста 25.03.2010. 
године о којој је сачињен записник.    
 

Јавној расправи су приступили подносилац захтјева, 
вјештак геодетске струке  и службено лице органа 
водитеља поступка, истој се није одазвао представник 
АД“Агропром“ Зворник, изостанак није правдао, уредно 
позив запримио.    
 

Увидом у записник са јавне расправе и друге исправе 
које су прибављене утврђено је слиједеће  чињенично 
стање: 

- да је предмет поступка изграђено грађевинско 
земљиште које је поближе описано у тачки 1. 
диспозитива овог рјешења на коме је уписано 
право  власништва Општенародна имовина са 
1/1, орган управљања Земљорадничка задруга  
Зворник у дијелу  1/1,  

- да је породично стамбену зграду  подносилац 
захтјева изградио неометано од било кога 
прије  ступања на снагу Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске, без права 
коришћења земљишта ради грађења као  и да 
је у мирном посједу земљишта, 

- да је Одјељење за просторно уређење 
Административне службе општине Зворник 
својим актом бр. 04-475-2110 од 04.03.2010. 
године, доставило податке да се за предметно 
земљиште на локацији насеље „Улице“ гдје су 
изграђене породично стамбене зграде 
избјеглих и расељених лица, може накнадно 
издати одобрење за грађење уз претходно 
ријешене имовинско правне  односе, и да је 
Одјељење сагласно вођењу овог поступка, 

- да је за предметно подручје донешен „План 
парцелације“ насеља Улице („Службени 
гласник Општине Зворник“ број: 12/05), да 
катастарској парцели из тачке 1.диспозитива 
овог рјешења  одговара грађевинска парцела 
бр.  431 коју чини катастарска парцела бр. 
2828/77 к.о. Челопек у свом облику и 
површини по новом катастарском операту  и 
да земљиште има статус градског 
грађевинског земљишта, 

- да је Правобранилаштво Републике Српске-
Сједиште замјеника у Бијељини у свом  
мишљењу, број М-26/10 од 12.03.2010. године, 
истакло да се у овом предмету има поступити 
у складу са чланом 47. Закона о грађевинском  
земљишту Републике Српске, 

- да је у поступку одређивања тржишне 
вриједности грађевинског земљишта, коју је 
власник изграђене породично стамбене зграде 
дужан платити за додијељено земљиште, 
закључком бр. 21.21/475-12/10 од 26.03.2010 
године о  одређивању вјештака грађевинске 
струке, одређен стални судски вјештак 
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грађевинске струке Радовић Миња из 
Зворника,  

- да подносилац захтјева и Општина Зворник 
нису ставили примједбу на одређивање 
вјештака грађевинске струке Радовић Миње   
за процјену тржишне вриједности грађевинског 
земљишта, 

- да је стални судски вјештак грађевинске 
струке извршио процјену тржишне  
вриједности грађевинског земљишта и 
установио у свом налазу да цијена 1 м2, у зони 
у  којој је саграђена породично стамбена 
зграда  подносоца захтјева  износи 3,00 КМ,   

- да је   налаз вјештака грађевинске струке тј.  
процјена тржишне вриједности грађевинског 
земљишта достављен   подносиоцу  захтјева  
и Кабинету Начелника општине Зворник    и на 
исти нису  стављене  примједбе.  

 

Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске 
струке орган је стао на становиште да је исти 
објективан и непристрасан и да се вјештак руководио 
чињеницом  да се поменута парцела налази у насељу 
„Улице“ да је  изграђено на додијељеним парцелама 
избјеглом и расељеном становништву, да је удаљена 
од пута за Челопек, да је удаљена од Каракаја око 1-2 
км а удаљена од пута Каракај – Челопек око 550 м и да 
на поменутој локацији тј. насељу прије започињања 
изградње породично стамбених зграда нису били 
изграђени путеви, инсталције водовода, канализације, 
електро инсталације и друго да је  и прихватила налаз и 
мишљење вјештака о тржишној вриједности 
грађевинског земљишта које је предмет овог поступка.  
 

Имајући у виду све чињенице које су у току поступка 
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе 
прикупљене у поступку  закључено је да су у 
конкретном случају испуњени услови  за примјену члана 
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту РС. 
 

Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за 
додијељено  земљиште Општини Зворник темељи се на 
чињеници да се ради о грађевинском земљишту  које је 
Општенародна имовина  и да истим  у складу са 
одредбама члана 7. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске располаже Општина Зворник. 
 

На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву. 
 

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе 
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од 
достављања истог. 
 

Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-475-42/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  

На основу члана 47. став 1 Закона о  грађевинском  
земљишту РС („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 112/06) и члана 11. 26. и 43. Статута општине 
Зворник - Пречишћен текст („Службени  гласник  
општине Зворник“ број: 3/10), рјешавајући у предмету 
утврђивања права власништва на грађевинском 
земљишту у државном власништву на коме је изграђена 
зграда без  права коришћења земљишта ради грађења, 
по захтјеву Ђукић (Витомира) Владимира из Каракаја 
насеље Жељезничка станица, Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је 
 

Р    Ј   Е    Ш    Е    Њ    Е 
 

1. Утврђује се право власништва на градском 
грађевинском земљишту у корист Ђукић (Витомира) 
Владимира из Каракаја, насеље Жељезничка станица, 
као бесправног градитеља породично-стамбене зграде 
у смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске означеном као: 

- к.ч. бр. 3245/7 зв.“Тилчада“ ораница  у 
површини од 688 м², уписана у ЗК УЛбр. 2089 
к.о. Зворник са правом власништва у корист 
Државне имовине са 1/1 са правом кориштења 
у корист  Крсмановић Живојин ум. Маринка из 
Радаља са 1/3, Крсмановић Милован син 
Љубомира из Београда са 1/3 и Крсмановић 
Зоран син Велимира из Радаља са 1/3 по 
старом катастарском операту а по новом 
односи се на земљиште: 

- к.ч. бр. 5293/4 зв.„Дунавац“ њива (2) класе у 
површини од 292 м², уписана  у ПЛ бр. 3614 
к.о. Зворник као посјед Д.С.“Жељезнице 
Републике Српске“а.д. Добој са 1/1 и 

- кч. бр. 5293/10 зв.“ Брезовина“ њива 2 класе у 
површини од 396м2, уписана у пл. бр. 2065 као 
посје ДС. АД“Бирач“ Зворник са 1/1  , на коме 
је градитељ породично стамбене куће, правни 
сљедник Ђукић Владимир изградио поменути 
објекат .   

 2. Стицалац права власништва дужан је платити 
накнаду за земљиште из тачке 1.диспозитива овог 
рјешења у износу од 4.128,00 КМ у корист  фабрике 
глинице а.д.  „Бирач“ из Зворника- Каракај бб.  
 3.  Питање плаћања накнаде за природне погодности 
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења 
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1. 
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку 
издавања  одобрења за грађење у складу са одредбама    
члана 21. став 2. и члана 26.  Закона  о  грађевинском  
земљишту Републике Српске. 
 4.   Након правоснажности овог рјешења и достављања 
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из 
тачке 2. овог рјешења Основни суд у Зворнику, 
Земљишно-књижно одјељење извршиће  укњижбу 
права власништва а Подручна јединица Републичке 
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управе за геодетске и имовинско правне послове у 
Зворнику извршиће упис права посједа у корист Ђукић 
(Витомир) Владимира , насеље Жељезничка станица  
са 1/1 дијела уз истовремено брисање раније 
извршених уписа на том земљишту.  
5. Ово рјешење је коначно у управном поступку.  
 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 

Захтјевом од 18.05.2007. године Ђукић (Витомира) 
Владимир из Каракаја, насеље Жељезничка станица 
затражио је да му се на основу члана 47. став 1. Закона 
о грађевинском земљишту Републике Српске утврди 
право власништва на земљишту државне својине 
описаном у тачки 1. овог рјешења, на коме је изградио 
породичну кућу без права кориштења земљишта ради 
грађења. 
 

Уз захтјев је приложиио:  
- копију катастарског  плана, 
- препис посједовновног листа 
- земљишно-књижни изводак 

 

У поступку који је предходио доношењу рјешења 
прибављени су подаци Одјељења за просторно 
уређење бр. 04-955-38/07 од 12.06.2007. године, 
мишљење Правобранилаштва РС - Сједиште Замјеника 
у Бијељини М-21/10 од 12.03.2010. године и путем 
сталног судског вјештака грађевинске струке Миње 
Радовића  из Зворника извршена је процјена тржишне 
вриједности земљишта из тачке 1. овог рјешења 
одржана је усмена јавна расправа на лицу мјеста 
24.11.2009. године и 13.12.2007. године у присуству 
пуномоћника подносиоца, пуномоћника „Бирач“ а.д. из 
Зворник, геометра и службених лица којој нису 
приступили земљишно књижни корисници предметног 
земљишта иако су у ранијој фази поступка а према 
доставницама у спису предмета уредно позивани  о 
којима је сачињен записник а расправи није приступио 
пуномоћник нити заступник Жељезнице РС, а.д. Добој 
који је на расправу уредно позван а изостанак правдао 
писаним изјашњењем и у становљено је: 

- да је предмет поступка изграђено грађевинско 
земљиште у државној својини поближе 
описано у тачки 1. диспозитива овог рјешења 
на коме је укњижено право  власништва у 
корист  Државне имовине са 1/1, 

- да је рјешењем Извршног одбора СО Зворник 
бр. 02-475-57-571/98 од 17.05.1999. године 
предметно земљиште додјељено без накнаде 
Ђукић (Пере) Жарку, дједу подносиоца 
захтјева (које је  стављено ван снаге) која је 
уступио унуку Владимиру, подносиоцу 
захтјева, 

- да је Одјељење за просторно уређење 
Административне службе општине Зворник 
својим актом бр. 04-475-38/07 од 12.06.2007. 
године доставило податке да се за предметно 
земљиште на локацији насеље „Жељезничка 

станица“ гдје су изграђени објекти избјеглих и 
расељених лица може накнадно издати 
одобрење за грађење уз претходно рјешавање 
имовинско правних односа и да урбанистички 
план Зворник 2000 не садржи план 
парцеларије а да грађевинску парцелу чине 
парцеле новог операта кч. бр. 5293/4 и 5293/10 
к.о. Зворник,  

- да се земљиште налази у ужем урбаном 
подручју града Зворника и да има статус 
градског грађевинског земљишта и да је 
Одјељење сагласно вођењу овог поступка, 

- да је у поступку који је претходио доношењу 
овог рјешења извршен увиђај на лицу мјеста 
уз учешће пуномоћника  и АД “Бирач“ из 
Зворника подносиоца захтјева, геометра и 
службених лица дана 24.11.2009.  и 
13.12.2007. године ради рјешавања ове 
правне ствари о чему је сачињен  записник, 

- да је установљено да је земљиште из тачке 1. 
диспозитива овог рјешења по основу рјешења 
о експропријацији број: 473-91/77-05 од 
27.08.1977 године експроприсано у корист 
„Енергоинвест“ Сарајево, Творница Глинице 
„Бирач“ у сврху изградње колектора по ком 
основу корисник је стекао право посједа и 
кориштења уз накнаду која ће се одредити  
ранијем власнику у посебном поступку, 

- да наведено рјешење о експропријацији није 
књижено у земљишним књигама Основног 
суда у Зворнику, 

- да је подносиоцу захтјева надлежни орган за 
грађење Општине зворник накнадно издао 
урбанистичку сагласност за бесправно 
изграђени објекат рјешењем број: 04-364-
282/0628.11.2006 године која је била на снази 
у вријеме подношења захтјева, 

- да се књижни посједник дијела земљишта из 
тачке 1. диспозитива АД“Бирач“ из Зворника 
противи вођењу поступка из разлога што се 
неради о државном земљишту јер је исто 
експроприсано за потребе сада АД“Бирач“ у 
сврху изградње колектора, 

- да је актом урбанизма број 05-49/2000 од 
24.10.2006. године који је издат по захтјеву 
АД“Бирач“ из Зворника за потребе поступка 
приватизације Предузећа 2001-2002 године   
да се ради о изграђеном грађевинском 
земљишту, земљиште по Уговору Владе РС  
ушло у имовински фонд Предузећа чиме је 
стекло статус имовине Предузећа иако није 
укњижено у његову корист у земљишним 
књигама из ког разлога и сматрају оправданим 
противљењу вођења поступка као и из разлога    
што подносилац захтјева нема активну 
легитимацију обзиром на чињеницу да је 
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рјешењем ИО СО Зворник земљиште 
додјељено без накнаде дједу Жарку коме је 
било дато и урбанистичка сагласност након 
чије смрти је надлежни орган издао накнадну 
урбанистичку сагласност подносиоцу, унуку 
дједа Жарка без утврђивања чињенице ко је 
стварни градитељ објекта,  

- да је књижни посједник дијела земљишта које 
је предмет поступка Жењезнице РС, АД“Добој“ 
својим писаним изјашњењем број: II-2.1-
29418/09 од 20.11.2009. године истакло да није 
сагласно за утврђивање права власништва у 
корист градитеља  на предметном земљишту 
а сходно одредбама Закона о привременој 
забрани располагања државном имовином 
Републике Српске („Службени гласник РС“ 
број: 32/05). 

- да је у поступку а ради одређивања тржишне 
вриједности грађевинског земљишта а коју је 
власник објекта дужан платити за купљено 
земљиште, закључком бр. 21.21/475-24/07 од 
04.12.2009.године о одређивању вјештака 
грађевинске струке одређен вјештак Миња 
Радовић из Зворника, 

- да подносилац захтјева и књижни посједници 
земљишта из тачке 1. овог рјешења  нису 
ставили примједбу за ангажовање вјештака 
грађевинске струке Радовић Миње у циљу 
утврђивања тржишне вриједности предметног 
грађевинског земљишта, 

- да је Правобранилаштво Републике Српске, 
сједиште Замјеника у Бијељини доставило 
овој Подручној јединици писано изјашњење 
бр. М-21/10    од   12.03.2010 године да је 
сагласно да се наведено земљиште призна у 
власништво подносиоцу захтјева уз примјену 
одредаба члана 47. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске. 

 

Вјештак грађевинске струке Радовић Миња, 
грађевински инжењер, извршио је процјену тржишне  
вриједности грађевинског земљишта и установио у свом 
налазу да цијена 1 м2, у зони у  којој је саграђен објекат 
подносиоца захтјева Ђукић Владимира износи 6,00 КМ,  
а свој налаз је утемељио на чињеници да се поменута 
парцела  налази у насељу Каракај код Жељезничке 
станице удаљена од Каракаја око 1 км, а  од пута 
Зворник-Бијељина око 800м, да је неправилног облика и 
није била изравната, да је инвеститор  морао  да 
насипа и скида земљу  да би је уредио за грађење, да 
није била саграђена инфраструктура, инсталација, као 
што су  водовод,  електроинсталација, телефон, гас, 
путеви, коју су мјештани насеља Жељезничка станица  
сами финансирали а да немају канализациону мрежу 
коју треба  да изграде и септичку јаму.   
У току поступка  налаз вјештака тј.  процјена тржишне 
вриједности земљишта достављена  је како подносиоцу 

захтјева тако и Правобранилаштву РС – Сједиште 
замјеника у Бијељини, законском заступнику Општине 
Зворник  као и књижним посједницима предметног 
земљишта и то  Жељезнице РС АД“Добој“  и фабрици 
глинице “Бирач“ из Зворника - Каракај бб. који су налазу 
приговорили писаним изјашњењем, 

- да је фабрика глинице “Бирач“ а.д. Зворник  
својим писаним изјашњењем  актом  број: 08-
311209/03 од 31.12.2009. године налазу 
приговорила у цјелости из разлога што је 
налаз вјештака неправилан, необразложен, 
контрапродуктиван и необјективан, из разлога 
што подносилац захтјева није градитељ 
објекта који је предмет легализације, да су 
погрешне тврдње  вјештака у погледу 
конфигурације терена, да су 
контраиндикативне тврдње  у погледу 
инфраструктуре насеља и прикључака, из 
разлога  што је процјена неправилна да је 
својим поднеском од 01.12.2009. године 
фабрика глинице „Бирач“, приложила потврду 
Пореске управе ПЦ. Зворник од 24.09.2008. 
године  о просјечним цијенама грађевинског 
земљишта према којој иста износи по м2. 
14,73 КМ. за 2008. годину за подручје Каракаја 
а да иста према Одлуци Управног одбора 
фабрике од 13.10.2008. године је одређена у 
износу од 22,00 КМ. што се односи на продају 
земљишта фабрике те да из наведених 
разлога утврђена тржишна вриједност 
земљишта из тачке 1. овог рјешења није 
објективна, 

- да према акту  број: II-2.1-33777-1/09 од 
31.12.2009 године Жељезнице Републике 
Српске  А.Д.-Добој оспоравају налаз вјештака 
такође у цјелости, да налаз не садржи 
компаративне елементе на основу којих  би се 
утврдила висина тржишне цијене земљишта, 
да је цијена морала бити утврђена на основу  
података Пореске управе  о промету 
непокретности на том локалитету у вријеме 
утврђивања накнаде, да су Жељезнице РС. на 
име накнаде за експроприсано земљиште које 
се налази на локалитету Каракаја ( 
екпрописано 1987 године) Бокан Мирку, према 
налазу вјештака и по подацима надлежног 
органа Пореске управе платили накнаду по м2 
по цијени од 17,00 КМ. што доказују дописом 
Пореске управе Зворник број: 06/1-06/0801-
015-27-49/09 од 23.06.2009. године и да је 
налаз заснован на личној процјени а не на 
компаративним елементима, 

- да је по стављеним приговорима својим 
одговором стални судски вјештак који је вршио 
процјену тржишне вриједности земљишта 
констатовао да се може прихватити тврдња да 
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је просјечна цијена земљишта у насељу 
Каракај 2008. године износила 14,73 КМ. што 
је неспорно, да се насеље Каракај не може 
посматрати као цјелина јер су разлике велике 
у цијени земљишта у самом центру, поред 
пута за Бијељину и пута за Тузлу  гдје су 
плацеви најскупљи, а да се плацеви који су 
предмет легализације налазе у некадашњој 
зони пољопривредног земљишта, у пољу 
поред ријеке Дрине гдје задњих десет година 
практично и није било промета земљишта, да 
се ради о новоформираном насељу избјеглог 
и расељеног становништва у Општину 
Зворник  услед чега се не може утврђивати 
јединствена цијена земљишта по м2,  као у 
старом дијелу насеља Каракај. 

 

Цијенећи налаз и мишљење вјештака и изјашњење по 
стављеним приговорима  орган је стао на становиште 
да је исти аргументовано образложен, објективан и 
непристрасан те је и прихватило налаз и мишљење 
вјештака о тржишној вриједности грађевинског 
земљишта које је предмет овог поступка сматрајући да 
наводи поменутих приховора  нису од утицаја на 
објективност вјештачког налаза о процјени тржишне 
вриједности земљишта које је предмет поступка.  
 

Имајући у виду све чињенице које су у току поступка 
изведене нарочито јавне исправе те остале доказе 
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном 
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.и 
2. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 112/06), јер 
се у конкретном случају ради о грађевинском земљишту  
које је у нарави Државно власништво јер је према 
поменутом рјешењу о експропријацији кориснику исте  
одређен упис у јавним књигама права посједа и права 
кориштења на експроприсаном земљишту, а бесправни 
градитељ је на истом земљишту до дана ступања на 
снагу напријед наведеног законског прописа већ био 
изградио свој породично-стамбени објекат за који је 
добио урбанистичку сагласност а да се према подацима 
Органа за грађење за исти може накнадно издати 
одобрење за грађење и да наводи из исказа књижних 
посједника земљишта из тачке 1. диспозитива овог 
рјешења нису од утицаја на другачије одлучивање у 
овој правној ствари. 
 

Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за 
купљено земљиште фабрици глинице „Бирач“ а.д. из 
Зворник  темељи се на чињеници да се ради о 
земљишту експроприсаном у корист наведеног 
Предузећа по основу поменутог рјешења о 
експропријацији  уз накнаду чији обвезник плаћања је 
био корисник експроприсаног земљишта тј. књижни 
посједник и корисник истог фабрика глинице „Бирач“ 
а.д. из Зворника 
 

Такође је у току поступка утврђено да је градитељ 
објекта Ђукић Владимир неометано од било кога 
започео и завршио у потпуности зграду, прије ступања 
на снагу Закона о грађевинском земљишту, без права 
кориштења земљишта ради грађења као и више 
њихових комшија а статус земљишта кроз уписе права у 
катастру и грунтовници практично идентичан тако да је 
у мирном посједу предметног земљишта више од осам 
година. 
 

На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву. 
 

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе 
Основном суду у Бијељини у року од 30 дана након 
достављања рјешења.  
 

Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-475-32/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 47. став 1 Закона о  грађевинском  
земљишту РС („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 112/06) и члана 11. 26. и 43. Статута општине 
Зворник - Пречишћен текст („Службени  гласник  
општине Зворник“ број: 3/10), рјешавајући у предмету 
утврђивања права власништва на грађевинском 
земљишту у државном власништву на коме је изграђена 
зграда без  права коришћења земљишта ради грађења, 
по захтјеву Јовановић Здравка из Челопека, Скупштина 
општине Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. 
године, донијела је 
 

Р    Ј   Е    Ш    Е    Њ    Е 
 

Одбија се захтјев Јовановић Здравка из Челопека за 
признавање права власништва на грађевинском 
земљишту државне  својине кч. број: 5179/10 
зв.“Економија“ њива 1. класе у површини од 4826м2, 
уписана у пл. број: 323 к.о. Зворник као посјед 
Скупштине општине Зворник са 1/1 дијела по новом 
катастарском операту  а по старом одговара кч. број: 
3053/3 „Џакића поље“, њива у површини од 4826м2,  
уписана у зк. уложак 397 к.о. Зворник као власништво  
државне имовине са 1/1 дијела као  
н е о с н о в а н. 
 

О  б   р   а   з   л   о   ж  е   њ   е 
 

Скупштини општине Зворник путем ове Подручне 
јединице захтјевом од 14.12.2009 године обратио се 
Јовановић Здравко из Челопека којим је затражио 
признавање права власништва на грађевинском 
земљишту  из диспозитива овог рјешења на којем је 
започео изградњу пословног објекта без права 
коришћења земљишта ради грађења. 
У захтјеву је истакнуто да предлаже имовинско-правној 
служби Подручне јединице Републичке управе у 
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Зворнику да изађе на лице мјеста на земљиште из 
диспозитива овог рјешења, да утврди чињенично стање 
односно сачини записник ради даље идентификације 
наведене парцеле. 
Путем телефонског разговора подносилац захтјева је 
истако да се исти односи на покретање поступка за 
утврђивање права власништва на земљишту из 
диспозитива  овог рјешења на којем је започета 
изградња пословног објекта без права коришћења 
земљишта ради грађења.  
Уз захтјев је приложена копија рјешења надлежног 
органа Општине Зворник о давању  накнадне 
урбанистичке сагласности за изградњу започетог 
објекта на предметном земљишту број: 04-364-306/08 
од 25.06.2009. године, копију рјешења СО-е Зворник 
број: 01-475-10/2000 од 15.01.2000. године о изузимању 
земљишта из диспозитива овог јрешења у корист 
Скупштине општине Зворник, копију уговора о закупу 
пољопривредног земљишта, земљишта из диспозитива 
овог рјешења закљученог између ОДП“Агропром“ из 
Зворника као закуподавца и П.П.“Коп-Транс“ из 
Зворника као закупопримца, неовјерену копију  
катастарског плана 11. к.о. Зворник и зк. изводак 397 
к.о. Зворник. 
Поступајући по захтјеву овај орган је  прибавио податке 
Одјељења за просторно уређење Општине Зворник 
број: 04-475-168/09 од 17.12.2009. године, мишљење 
Правобранилаштва Републике Српске Сједиште 
Замјеника у Бијељини  број: М-103/09 од 28.12.2009 
године, путем вјештака-геометра извршио је увид у 
катастарске планове и операт, грунтовне књиге и 
идентификацију земљишта на усменој расправи о чему 
је сачињен записник дана 18.03.2010. године на основу 
чега је  установљено: 

- да је предмет поступка признавање права 
власништва на земљишту описаном у 
диспозитиву овог рјешења, 

- да се предметна парцела налази у ужем 
урбаном подручју града Зворника, насеље 
Економија и да има статус неизграђеног 
грађевинског земљишта,   

- да је на предметном земљишту започета 
изградња пословног објекта димензија 20 х 11 
м. нивоа изграђености цокле са „мртвом“ 
плочом и бетонским стубовима на којима је  
изливена бетонска плоча, 

- да је рјешењем надлежног органа за  грађење 
Општине Зворник  број: 04-364-306/08 од 
25.06.2009. године подносиоцу захтјева издата 
накнадна урбанистичка сагласност за 
изградњу започетог  пословног објекта на 
земљишту које  је предмет овог поступка, 

- да је закључком Подручне јединице 
Републичке  управе за геодетске и имовинско 
правне послове број: 21.21/475-14/08 од 
28.10.2008. године одбачен захтјев ГТТП“Коп 

транс“ из Малог Зворника у предмету 
утврђивања права власништва на земљишту 
из диспозитива овог рјешења у којем је између 
осталог установљено да  на земљишту које је 
предмет и овог поступка није започета градња 
нити је изграђен било какав објекат. 

 

На темељу предњег неспорно је установљено да на 
земљишту које је предмет признавања права 
власништва  није изграђен објекат  прије децембра 
2006. године који би могао бити предмет легализације 
те обзиром да је  чланом 47. став 1. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 112/06) прописано“Ако 
је до дана ступања на снагу овог  Закона на 
грађевинском земљишту у државној својини изграђена 
зграда без права коришћења ради  грађење, односно 
без одобрења за грађење, за коју  се може накнадно 
издати одобрење за грађење према одредбама Закона 
о уређењу простора, Скупштина јединице локалне 
самоуправе утврдити ће право власништва у корист 
градитеља“, орган је стао на становиште да дати 
услови нису испуњени  те је сходно одредбама члана 
190. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 13/02) одлучено као у 
диспозитиву овог рјешења. 
Ово рјешење је коначно у управном поступку. 
Против овог рјешења не може се изјавити жалба али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе 
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана 
достављања истог. 
Тужба се подноси непосредно Суду у два истовјетна 
примјерка таксирана са 100,00 КМ.  судске таксе. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-475-34/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 250. став 1. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број: 
13/02), члана 11, 26 и 43.  Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник Oпштине Зворник“ 
број: 3/10) рјешавајући по захтјеву Софтић Мехе син 
Пашана из Горњих Рајинаца, Општина Калесија и 
Окановић Русмира заступаног по пуномоћнику  
Радивоју Лазаревићу, адвокату из Зворника у предмету  
укидања рјешења Скупштине општине Зворник број: 01-
475-84/97 од 11.09.1997. године, Скупштина општине 
Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
донијела је 
 

Р   Ј   Е   Ш    Е    Њ    Е 
 

Укида се правоснажно рјешење Скупштине општине 
Зворник број: 01-475-84/97 од 11.09.1997. године.  
Ово рјешење дјелује у будуће а након правоснажности 
истог у катастарској евиденцији Службе катастра и у 
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земљишној књизи  Основног суда у Зворнику има се 
установити стање које је претходило доношењу 
рјешења које се укида. 
  

О   б   р   а   з   л   о   ж    е   њ   е 
 

Скупштини општине Зворник путем ове Подручне 
јединице обратили су се захтјевом од 26.01.2010. 
године и од 08.03.2010 године  Софтић Мехо син 
Пашана из Горњих Рајинаца, Општина Калесија и 
Окановић Русмир  заступан по пуномоћнику Радивоју 
Лазаревићу, адвокату из Зворника којим  су затражиле 
укидање  рјешења Скупштине општине Зворник 
наведеног у тачци  један диспозитива. 
Подносилац захтјева Софтић Мехо из Горњих Рајинаца 
у захтјеву је истакао да су  оспореним рјешењем 
одузете парцеле означене као  кп. бр. 1030 и 1036/1 
уписане у пл. бр. 499 к.о. Грбавци за које је као 
посједник наведен Софтић (Едхема) Пашан, да за 
доношење рјешења није тражена сагласност посједника 
нити је  исти обавјештен из ког разлога и предлаже да 
се оспорено рјешење огласи ништавим тј. укине 
посебним рјешењем истог органа. 
У захтјеву Окановић Русмира истакнуто је  да је 
оспореним рјешењем изузета из посједа  Окановић  
Османа Ризве(дједа подносиоца) парцела кп. бр. 1002-
139/6 звана“Струјићи“, њива 4. класе у површини од 
4606м2 из пл. број: 381 у к.о. Грбавци са удјелом од ½ а 
под условима  ближе описаним у изреци тог рјешења, 
да је  оспореним рјешењем прокњижено код надлежне 
Службе катастра, да предлаже органу да поменуто 
рјешење укине из разлога што посједник  предметног 
земљишта није учествовао у поступку нити му је учешће 
омогућено и што су му у том поступку бесправно 
одузете наведене некретнине уз напомену да је 
Окановић  Ризво умро 2005. године и да је уговором о  
поклону од 25.01.2002. године поменуту некретнину 
поклонио подносиоцу захтјева, свом  унуку чији отац 
Рамиз, син Ризве је проглашен за  умрлог и то дана 
01.06.1992. године.  
Уз захтјев од 08.03.2010. године приложено је  
пуномоћје, копија рјешења  и уговора о поклону  а уз 
захтјев од 26.01.2010. године приложена је  неовјерена 
копија плана за предметно земљиште и копија рјешења 
чије се укидање  тражи. 
Поступајући по захтјеву Софтић Мехе из Горњих 
Рајинаца ова  Подручна јединица је прибавила  податке 
надлежног Одјељења за просторно уређење број: 02-
475-12/10 од 18.02.2010 године, мишљење Начелника 
општине Зворник број: 02-475-16/10 од 04.03.2010 
године  и Правобранилаштва Републике Српске, 
Сједиште Замјеника у Бијељини  број: М-17/10 од 
12.03.2010 године  и одржала је усмену јавну расправу 
у присудству подносиоца захтјева, Софтић Ахмета  
заинтересованог  лица и Стевић Неђе предсједника МЗ. 
Ристићи о којој је сачињен  записник дана 16.02.2010.  
године. 

Како је у току поступка у истој правној ствари по истом 
правном основу поднијет и  захтјев Окановић Русмира 
чији пуномоћник је у цјелости упознат са током поступка 
и свим  прикупљеним  доказима орган је стао на 
становиште да ова два захтјева споји, да по оба води 
један поступак и да ради одлучивања у овој правној 
ствари није нужно у расправу  укључивати накнадно 
пуномоћника  подносиоца захтјева  Окановић Русмира. 
На основу одржане расправе , прикупљених доказа , 
навода оба захтјева а након  провјере у катастарском 
операту, земљишној књизи  и стања катастарских 
планова установљено је:      

- - да је оспореним правоснажним рјешењем 
Скупштине општине Зворник број: 01-475-
84/97 од 11.09.1997. године тачком 1. 2. и 3. 
изузето из посједа дотадашњих корисника 
неизграђено грађевинско земљиште у корист 
СО-е Зворник уз накнаду   која ће бити 
одређена ранијим корисницима  кад се за то 
стекну услови означено као: 
� к.п. број: 1002-139/6 зв.“Струјићи“, њива 4 

кл.асе у површини од 4606м2, уписана у пл. 
број: 381 к.о. Грбавци на име Окановић 
Османа Ризво са 1/2 и Софтић Авде 
Хајрудин са ½ и у зк. ул. 403 к.о. Грбавци на 
име Окановић Османа Ризво 1/2 и Софтић  
Авде Хајрудин са 1/2, 

� к.п. број: 1030-139/5 зв.“Струјићи“ њива 4 
класе у површини  од 3790м2, уписана у пл. 
број: 499 к.о. Грбавци на име Софтић Едхема 
Пашан 1/1 и други  и у зк. ул. број: 415 к.о. 
Грбавци на име Софтић Етхема Пашан 1/4, 
Софтић Авде Хакија 1/40  и софтић Хамзе 
Хусо 17/120 из Грбаваца, и 

� к.п. број: 1036/1-139/9 зв.“Струјићи“, њива 4 
класе у површини од 5634м2, уписана у пл. 
број: 499 к.о. Грбавци као посјед Софтић 
Едхема Пашана из Грбаваца и зк. уложак 
број: 2. к.о. Грбавци на име Софтић Едхема 
Пашан са 5/8 и други из Грбаваца,  

- да је тачком 4. диспозитива оспореног 
рјешења изузето земљиште додјељено без 
накнаде Мјесној заједници Ристићи у сврху 
замјене за  земљиште другог корисника на 
којем би се градили спортски објекти и спорски 
терени, 

- да није вођен нити проведен поступак 
одређивања накнаде ранијим корисницима 
изузетог земљишта, 

- да је изузето земљиште у Служби катастра  
ставком списка промјена број: 16/2000 по 
основу  правоснажног рјешења СО-е Зворник 
чије се укидање тражи евидентирано као 
посјед МЗ. Ристићи у посједовном листу број: 
1256 к.о.  Грбавци, 

- да оспорено правоснажно рјешење Скупштине 
општине Зворник није укњижено у грунтовним 
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књигама Земљишно-књижног одјељења 
Основног суда у Зворнику, 

- да се према подацима надлежног Одјељења  
за просторно уређење број: 04-475-12/2010 од 
18.02.2010. године предметно, изузето 
земљиште налази ван обухвата урбаног 
подручја  насеља Бирчаци- к.о. Грбавци те да 
као тако нема статус грађевинског земљишта 
што је констатовано увидом у Одлуку о 
спровођењу просторног  плана територије 
Општине Зворник („Службени гласник 
Општине Зворник“ број: 4/90), 

- да према мишљењу Начелника Општине 
Зворник и Правобранилаштва Републике 
Српске, Сједиште Замјеника у Бијељини 
постоје законски услови за оглашавање 
ништавим (укидање)  рјешења СО-е Зворник 
број: 01-475-84/97 од 11.09.1997. године јер се 
ради о изузимању  земљишта у приватној 
својини на који се није  могао примјенити 
Закона о грађевинском земљишту, и  

- да Мјесна заједница Ристићи  додјељено 
земљиште никада није држала у посједу, да га 
није  користила у било које сврхе и да није 
послужило  за замјену за друго земљиште на 
којем би се наводно градили спорски објекти и 
спортски терени. 

 

На темељу предњег овај орган је стао на становиште  
да су испуњени услови за укидање рјешења  наведених 
у тачки 1. диспозитива овог рјешења обзиром на 
чињеницу  да предметно земљиште нема статус 
грађевинског земљишта, што у поступку изузимања 
земљишта нису учествовали ранији корисници нити је 
проведен  поступак одређивања правичне накнаде на 
име  изузетог земљишта чиме су све према оцјени овог 
органа повријеђене одредбе члана  52-а Закона о 
грађевинском земљишту („Службени лист СРБиХ“ број: 
34/86, 1/90 и 29/90 и „Службени гласник Републике 
Српске“ број: 29/94, 23/98 и 5/99 ), и члана 7.  130 и 131. 
Закона о општем управном поступку  („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 13/02) услед чега је 
оспоренo рјешењe ништаво. 
Ради наведеног одлучено је као у диспозитиву. 
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе 
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана 
достављања истог. 
Тужба се подноси непосредно Суду у два истовјетна 
примјерка таксирана са 100,00 КМ. судске таксе. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-475-31/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 250. став 1. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број: 
13/02), члана 11, 26 и 43.  Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“ 
број: 3/10) рјешавајући у предмету укидања рјешења 
Скупштине општине Зворник број: 01-475-91/99 од 
26.08.1999. године и рјешења број: 01-475-90/99 од 
26.08.1999. године по захтјеву Хаџинурбеговић Сафуре 
и Хаџинурбеговић Зејфе, обје из Зворника, заступане по 
адвокату Лазаревић Радивоју из Зворника, Скупштина 
општине Зворник на сједници одржаној 29. априла 2010. 
године, донијела је 
 

Р   Ј   Е   Ш    Е    Њ    Е 
 

1. Укида се правоснажно рјешење Скупштине општине 
Зворник број: 01-475-90/99 и број: 01-475-91/99  оба од 
26.08.1999. године и утврђује се да је Мијатовић 
(Мирка) Владимиру из Зворника престало право 
кориштења земљишта ради грађења на градском 
грађевинском земљишту означеном као: 
кч. бр. 1/239 „Двориште“ двориште у површини од 155м², и кч. 
бр. 1/902 „Двориште“ двориште у површини од 223м², обје 
уписане у зк. уложак број: 5391 к.о. Зворник као власништво 
Државне имовине са 1/1 са правом кориштења у корист 
Мијатовић (Мирка) Владимира из Зворника са 1/1 по старом 
катастарском операту а по новом одговара земљишту 
означеном као: 

- кп. бр. 438 зв.“Кућиште“,  двориште  у површини од 
60м²,  

- кп. бр. 438/1  кућа и зграда у површини од 101м², 
- кп. бр. 439 зв.“Башча“, воћњак 4. класе у површини 

од 107м²,  
- кп. бр. 440 „Башча“ њива 4 класе у површини од 

128м², и   
- кп. бр. 440/1  кућа и зграда  у површини од  9м², све 

уписане у пл. број: 401 к.о.   
- Зворник-град као посјед Хаџинурбеговић 

(Ибрахима) Сафура из Зворника са 1/1.  

2. Након правоснажности овог рјешења на 
непокретностима из тачке 1. у земљишним књигама 
Основног суда у Зворнику има се успоставити књижно 
стање које је претходило доношењу рјешења из тачке 2. 
овог рјешења. 
 

О   б   р   а   з   л   о   ж    е   њ   е 
 

Скупштини општине Зворник путем ове Подручне 
јединице обратиле су се захтјевом од 21.01.2010. 
године Хаџинурбеговић Сафура и Зејфа обје из 
Зворника заступане по пуномоћнику Радивоју 
Лазаревићу, адвокату из Зворника којим  су затражиле 
поништење рјешења о изузимању  и додјели земљишта 
описаних у тачки један  диспозитива овог рјешења и 
утврђивање губитка права кориштења на грађевинском 
земљишту описаном у тачки 1. диспозитива овог 
рјешења. 
У захтјеву је истакнуто да је рјешењем Скупштине 
општине Зворник број: 01-475-91/99 од 26.08.1999. 
године додјељено без накнаде земљиште из тачке 1. 
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диспозитива Мијатовић  Владимиру из Зворника, да је 
ставом три изреке истог рјешења одређено да 
Мијатовић Владимир губи право коришћења земљишта 
ради грађења ако у року од 1. године од 
правоснажности рјешења о додјели земљишта не 
поднесе захтјев да му се изда одобрење за грађење 
односно ако у року од три године од издавања 
одобрења за грађење не изведе знатни дио радова на 
објекту или ако у року од  шест година по изградњи 
објекта не поднесе захтјев за издавање одобрења за 
употребу објекта и да предлажу да се покрене поступак 
брисања  права кориштења земљишта ради грађења у 
корист Мијатовић Владимира из Зворника обзиром да 
исти није испунио услове прописане у ставу 3. изреке 
поменутог рјешења. 
Уз захтјев је приложена копија рјешења број: 01-475-
91/99 од 26.08.1999. године, закључка Подручне  
јединице Зворник број: 021-475-14/98 од 06.07.1999. 
године и рјешења број: 021-475-14/98 од 08.06.1999. 
године. 
Поступајући по захтјеву ова Подручна јединица је 
одржала усмену јавну расправу у присуству 
пуномоћника подносилаца захтјева и корисника 
земљишта из тачке 1. овог рјешења о којој је сачињен 
записник 02.03.2010. године и путем геометра овог 
органа извршила увид у катастарске планове, операт и 
грунтовне књиге након чега је установљено: 

- да је земљиште које је предмет поступка у 
земљишним књигама Основног суда у 
Зворнику укњижено у земљишно књижном 
улошку број: 5391 к.о. Зворник као власништво 
Државне имовине  са правом криштења у 
корист Мијатовића  Владимира, син Мирка из 
Зворника са 1/1 по основу правоснажних 
рјешења Скупштине општине Зворник број: 01-
475-90/99 од 26.08.1999. године и рјешење 
број: 01-475-91/99 од 26.08.1999.године, 

- да је предметно земљиште по новом операту  
евидентирано као посјед Хаџинурбеговић 
Ибрахимова Сафура из Зворника са 1/1, 

- да се корисник права кориштења на 
предметном земљишту не противи 
утврђивању губитка  права кориштења ради 
грађења на истом из разлога што на 
додјељеном земљишту није вршио било какве 
радове на изградњи објекта ради поштовања 
предратних  корисника, 

- да је доношењу рјешење која се поништавају  
а на приједлог Одјељења за стамбено-
комуналне послове Општине Зворник 
претходило доношење рјешења Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица 
Зворник број: 021-475-14/98 од 08.06.1999. 
године којим је на предметном земљишту 
укинуто право трајног кориштења и 

установљено право привременог кориштења у 
корист истих корисника и то: Хаџинурбеговић 
(Ибрахима) Сафура из Зворника  са 5/6 и 
Хаџинурбеговић удато Хоџић  Зејфе из 
Зворника са 1/6, 

- да је предметно земљишта након доношења 
рјешења о престанку трајног права и 
установљењу привременог права кориштења 
рјешењем Скупштине општине Зворник број; 
01-475-90/99 од 26.08.1999. године изузето од 
ранијих корисника (подносилаца захтјева) у 
корист Општине Зворник уз накнаду коју је 
према тачки 3. истог рјешења требало 
утврдити сходно одредбама Закона о 
експропријацији, 

- да поступак нагодбе за одређивање накнаде 
за изузето земљиште није никада проведен, 

- да је рјешењем Скупштине општине Зворник 
број: 01-475-91/99 од 26.08.1999. године 
предметно земљиште додјељено без накнаде 
Мијатовић (Мирка) Владимиру из Зворника. 

 

На темељу предњег овај орган је стао на становиште  
да су испуњени услови за укидање рјешења  наведених 
у тачки 1. диспозитива овог рјешења и губитак права 
кориштења кориштења  на предметном земљишту у 
корист Мијатовић  Владимира из Зворника обзиром на 
чињеницу  да на предметном земљишту корисник није 
изградио објекат како је то одређено  тачком 3. рјешења 
о додјели земљишта што је корисник на расправи и сам 
изјавио, из разлога што за изузето земљиште никада 
није одређена ни исплаћена накнада ранијим 
корисницима (подносиоцима захтјева) и што су према  
оцјени овог органа рјешења о изузимању и додјели 
земљишта донесена уз повреду одредаба члана 52. 
Закона о грађевинском земљишту („Службени лист 
СРБиХ“ број: 34/86, 1/90 и 29/90 и „Службени гласник 
Републике Српске“ број: 29/94, 23/98 и 5/99 ) услед чега 
су оспорена рјешења ништава као и због повреде 
одредаба члана 2. став 1 и члана 5. став 1. Уредбе о 
условима и начину додјеле грађевинског земљишта без 
накнаде(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
11/99). 
Ради наведеног одлучено је као у диспозитиву. 
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор подношењем тужбе 
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана 
достављања истог. 
Тужба се подноси непосредно Суду у два истовјетна 
примјерка таксирана са 100,00 КМ. судске таксе. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-475-30/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 



Број 5 Службени гласник општине Зворник 30. април 2010. 
 

 

 
20 

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
68/07), члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити 
(''Службени гласник Републике Српске '' број: 106/09 ) и 
члана 26. и 43. Статута општине Зворник - Пречишћен 
текст (''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/10) 
Скупштина општине Зворник, на сједници одржаној  29. 
априла 2010. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ  В.Д. ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ ''АПОТЕКА'' ЗВОРНИК 
 

I 
Душанка Максимовић, разрјешава се дужности  в.д. 
директора Јавне здравствене установе ''Апотека'' 
Зворник, на лични захтјев. 
 

II 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-111-30/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
68/07) и члана 26. и 43. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник општине 
Зворник'', број: 3/10) Скупштина општине Зворник, на 
сједници одржаној 29. априла 2010. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА 
ЈУ РСЦ'' ЗВОРНИК'' ЗВОРНИК 

 
I 

Миленко Николић, разрјешава се дужности  директора 
Јавне установе ''Рекреативно спортски центар Зворник'' 
Зворник, на лични захтјев,ради одласка на другу 
дужност. 
 

II 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-111-31/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
68/07) а у вези са чланом 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03), 
члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити 

(''Службени гласник Републике Српске'' број: 106/09) и 
члана 26. и 43. Статута општине Зворник – Пречишћен 
текст (''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/10), 
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 29. 
априла 2010. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  В. Д.  ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ ''АПОТЕКА'' ЗВОРНИК 
 

I 
Бркић Новица, мр фармације из Зворника, именује се за 
в.д. директора Јавне здравствене установе ''Апотека'' у 
Зворнику, до окончања поступка јавне конкуренције. 
 

II 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-111-32/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
 

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број: 
68/07) а у вези са чланом 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03), 
члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 106/09) и 
члана 26. и 43. Статута општине Зворник – Пречишћен 
текст (''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/10), 
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 29. 
априла 2010. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  В. Д.  ДИРЕКТОРА 

ЈУ РСЦ '' ЗВОРНИК'' ЗВОРНИК 

 

I 
Владан Матић из Зворника, именује се за в.д. 
директора Јавне установе ''Рекреативно спортски 
центар Зворник'' до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
 

II 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК 

 

Број: 01-111-33/10                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2010. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Вехид Кадрић, c.p.  
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На основу члана 38.став 1. алинеја 19. и 44. Статута 
општине Зворник – Пречишћен текст (''Службени 
гласник општине Зворник'' број: 3/10) Начелник општине 
Зворник,  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за избор корисника донација 

из средстава Министарства за избјеглице и 
расељена лица РС - грант намјенска издвајања за 

стамбено збрињавање 
интерно расељених лица за 2010. годину 

 

I 
У Комисију за избор корисника донација именују се: 

1. Жељко Смиљанић, предсједник, 
2. Томић Милош, члан, 
3. Фејзић Нермин, члан, 
4. Томић Миладин, члан, 
5. Гаљић Менсур, члан. 

 

II 
Задатак Комисије је да у складу са Правилником о раду 
број: 18.04-052-714-9/10 од 29.03.2010. године спроведе 
комплетан процес. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-372-10/10                                 НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.04.2010. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р. 
 

На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 24/09), члана 38. и 44. 
Статута општине Зворник – Пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и 
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке, Начелник општине Зворник,  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

 

I 
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
фотеља за биоскопску и позоришну салу у Дому 
омладине у Зворнику“, број: 02-360-37/10, у саставу: 

1. Горан Писић, предсједник, 
2. Мирослав Радић, члан, 
3. Зоран Ерић, члан, 
4. Срђан Деспић, члан, 
5. Милан Кикић, члан. 

 

II 
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке 
број: 02-360-37/10, од 20.04.2010. године у складу са 
Законом о јавним набавкама, а отварање понуда ће се 

обавити дана 29.04.2010. године у 13.00 часова у Малој 
сали Административне службе општине Зворник.  
 

III 
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је  
придржавати се чланова  5. и 6. Упутства о примјени 
Закона о јавним набавкама БиХ. 
 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-360-37/10                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 28.04.2010. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р. 
 

На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 24/09), члана 38. и 44. 
Статута општине Зворник – Пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и 
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке, Начелник општине Зворник,  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

 

I 
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка 
канцеларијског намјештаја за Дом омладине у 
Зворнику“, број: 02-360-38/10, у саставу: 

1. Горан Писић, предсједник, 
2. Мирослав Радић, члан, 
3. Зоран Ерић, члан, 
4. Срђан Деспић, члан, 
5. Милан Кикић, члан. 

 

II 
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке 
број: 02-360-38/10, од 20.04.2010. године у складу са 
Законом о јавним набавкама, а отварање понуда ће се 
обавити дана 29.04.2010.године у 12.00 часова у малој 
сали Административне службе општине Зворник.  
 

III 
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је  
придржавати се чланова  5. и 6. Упутства о примјени 
Закона о јавним набавкама БиХ. 
 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-360-38/10                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 28.04.2010. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р. 
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На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ 
(''Службени гласник БиХ'' број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 24/09), члана 38. и 44. 
Статута општине Зворник – Пречишћен текст 
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и 
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке, Начелник општине Зворник,  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

 

I 
Комисија се формира за јавну набавку: „Изградња 
аутобуског стајалишта у Зворнику“ – поновљени 
поступак, број: 02-360-39/10, у саставу: 

1. Горан Писић, предсједник, 
2. Мирослав Радић, члан, 
3. Владан Стевановић, члан, 
4. Срђан Деспић, члан, 
5. Милан Кикић, члан. 

 

II 
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке 
број: 02-360-39/10, од 23.04.2010. године, у складу са 
Законом о јавним набавкама, а отварање понуда ће се 
обавити дана 30.04.2010. године у 12.00 часова у малој 
сали Административне службе општине Зворник.  
 

III 
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је  
придржавати се чланова  5. и 6. Упутства о примјени 
Закона о јавним набавкама БиХ. 
 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-360-39/10                                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 29.04.2010. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р. 
 

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст  («Службени гласник општине 
Зворник»  број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и 
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник, Начелник општине доноси: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

Члан 1. 
Хајдуковић Милету из Китовница одобрава се исплата у 
износу од 150,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи за покривање трошкова лијечења. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са 
позиције 691110 – буџетска резерва. 
 

 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за 
финансије Административне службе општине Зворник. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-308/10                                НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.04.2010. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р. 
 

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст  («Службени гласник општине 
Зворник»  број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и 
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009. године, Начелник општине доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
Ђокић Војину из Скочића са ЈМБ 2003965183937 
одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ на име 
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова 
сахране оца. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са 
позиције 691110 – буџетска резерва. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за 
финансије Административне службе општине Зворник. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-384/10                                НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.04.2010. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р. 

 
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст («Службени гласник општине 
Зворник»  број: 3/10),  Начелник општине доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
Радовановић Ранку РВИ  из Зворника са ЈМБ 
0301959171777 и сталним мјестом становања Браће 
Југовића Б-8 одобрава се исплата у износу од 150,00 
КМ на име једнократне новчане помоћи за покривање 
трошкова лијечења. 
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Члан 2. 
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са 
позиције 614200 –  средства за инвалиде, рањене и 
ППБ. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за 
финансије Административне службе општине Зворник. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-333/10                                НАЧЕЛНИК 
Датум: 29.04.2010. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р. 
 

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст  («Службени гласник општине 
Зворник»  број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и 
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009. године, Начелник општине доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
Тодоровић Радиславки из Зворника са ЈМБ 
0510962188956 и сталним мјестом пребивалишта 
Шћемлија бб  одобрава се исплата у износу од 150,00 
КМ на име једнократне новчане помоћи за покривање 
трошкова лијечења. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са 
позиције 691110 – буџетска резерва. 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за 
финансије Административне службе општине Зворник. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-345/10                                НАЧЕЛНИК 
Датум: 29.04.2010. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р. 
 
 

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст  («Службени гласник општине 
Зворник»  број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и 
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009. године, Начелник општине доноси: 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
Хрустић Фахири из Клисе одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за 
покривање трошкова лијечења. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са 
позиције 691110 – буџетска резерва. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за 
финансије Административне службе општине Зворник. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-372/10                                НАЧЕЛНИК 
Датум: 29.04.2010. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р. 
 

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник – 
Пречишћен текст  («Службени гласник општине 
Зворник»  број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и 
условима за додјелу једнократних новчаних помоћи из 
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од 
15.06.2009. године, Начелник општине доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
Илић Цвијану из Ораовца са ЈМБ 1103965183938 
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име 
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова 
лијечења. 

 
Члан 2. 

Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са 
позиције 691110 – буџетска резерва. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за 
финансије Административне службе општине Зворник. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник». 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А  З В О Р Н И К 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-430-401/10                                НАЧЕЛНИК 
Датум: 29.04.2010. године           OПШТИНЕ ЗВОРНИК 
                                                      Зоран Стевановић, с.р. 
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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК СТРАНА 

1. Одлукa о мјерилима и критеријумима за разврставање локалних путева и улица на подручју општине 1 

2. Одлукa о одређивању простора за јавна окупљања грађана у граду Зворнику 3 

3. Одлукa о приступању изради Регулационог плана дијела ужег урбаног подручја града Зворника 3 

4. Одлукa о приступању израде Регулационог плана насеља ''Језеро'' 3 

5. Програм кориштења средстава од наплаћених накнада по основу промјене намјене 4 

6. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Центра за социјални рад Зворник 4 
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12. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Народна библиотека и музејска збирка“ Зворник 5 

13. Закључак о усвајању Информације по Закључку СО број: 01-022-46/10 6 

14. Закључак о усвајању Информације о судским споровима у којима је Општина тужена или тужилац 6 

15. Закључак о усвајању Информације о стању и заштити околине на подручју Општине Зворник 6 

16. Закључак након усвајања Информације о стању и заштити околине на подручју Општине Зворник 6 

17. Закључак о усвајању Информације о стању запослености у општини Зворник 6 

18. Закључак о усвајању Информације о ефектима мјера за ублажавање свјетске економске кризе 7 

19. Рјешење о утврђивању права власништва у корист Росуљаш (Рајка) Зорана из Зворника - Улице  7 

20. Рјешење  о утврђивању права власништва у корист Танасић (Стеве) Славка из Зворника - Улице 9 

21. Рјешење о утврђивању права власништва у корист Перендија (Рајка) Драгоја из Зворника - Улице 10 

22. Рјешење о утврђивању права власништва у корист Ђукић (Витомира) Владимира из Каракаја 12 

23. Рјешење о одбијању захтјева за утврђивање права власништва - Јовановић Здравко из Челопека 15 

24. Рјешење о укидању рјешења СО број:01-475-84/97 од 11.09.1997. године 16 

25. Рјешење о укидању рјешења СО број:01-475-90/99 и 01-475-91/99 од 26.08.1999. године 18 

26. Рјешење о разрјешењу в.д.директора ЈЗУ „Апотека“ Зворник 20 

27. Рјешење о разрјешењу директора ЈУ РСЦ „Зворник“ Зворник 20 

28. Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ „Апотека“ Зворник 20 

29. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ РСЦ „Зворник“ Зворник 20 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ СТРАНА 

1. Рјешење о именовању Комисије за избор корисника донација 21 
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5. Закључак о одобравању новчаних средстава Хајдуковић Милету 22 

6. Закључак о одобравању новчаних средстава Ђокиђ Војину 22 

7. Закључак о одобравању новчаних средстава Радовановић Ранку 22 
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