
ПРИЈЕДЛОГ 

На основу  чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 35. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени 
гласник Републике Српске', број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'', број 5/17), Скупштина града  
Зворник, на 1. редовној сједници одржаној 17. фебруара 2021. године, усвојила је 
 
 

ОДЛУКУ  
о кориштењу  средстава наплаћених од новчаних накнада 

по основу промјене намјене пољопривредног  
земљишта у непољопривредно у 2021. години 

 
 
I 

Средства која ће град Зворник наплатити на име накнаде за претварање пољопривредног 
земљишта у непољопривредно у висини од 70.000 КМ (седамдесетхиљадаконвертибилних 
марака), планирају се утрошити у складу са намјенама дефинисаним Законом о 
пољопривредном земљишту. 
 

II 
Средства из тачке I ове одлуке  која су планирана у буџету града Зворника за 2021. годину, на 
позицији ''Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта'' (економски код 722425), 
утрошиће се за: 
 

- Заштиту обрадивог пољопривредног земљишта од ерозивног  дјеловања локалних 
водотокова (Дрина, Сапна, Хоча и остали бујични водотокови на најкритичнијим 
локацијама на територији града Зворника) у  висини од 70.000 КМ (седамдесетхиљада 
конвертибилнихмарака). 

 
III 

Локације, предмјер и обим радова из тачке II утврдиће стручна лица Одјељења за стамбено-
комуналне послове и послове саобраћаја и Одјељења за просторно уређење Града Зворник. 
 

IV 
Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће надлежни инспектори Републичке управе за 
инспекцијске послове, односно Одјељења за инспекцијски надзор Града Зворник.  
 

V 
Ова одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Правни основ за доношење ове одлуке дефинисан је чланом 35. Закона о пољопривредном 
земљишту, гдје је дефинисано да локална заједница својим актом утврђује начин кориштење 
средстава од наплаћених накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у 
непољопривредно. 
Буџетом града Зворник за 2021. годину, на позицији ''Накнаде за промјену намјене 
пољопривредног земљишта'' (економски код 722425) планирана су средства у износу 70.000 КМ 
Оцјењено је да би утрошак ових средства био најцјелисходнији на начин предвиђен овом 
одлуком, а у циљу спречавања даље ерозије односно заштите обрадивог пољопривредног 
земљишта. 
Предлаже се Скупштини града Зворник да усвоји овај приједлог ове одлуке. 
 
 
     ОБРАЂИВАЧ                                                                                                     ПРЕДЛАГАЧ 
Одјељење за привреду  и 
  друштвене дјелатности                                                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 


