
 

                                                                                                                              ПРИЈЕДЛОГ                                        
 
На основу члана 22. Закона о стварним правима (''Службени гласник Републике Српске'' број 
124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'' број 97/16 и 36/19) и члана 27. Статута града Зворник – пречишћен 
текст (''Службени гласник града Зворник'' број 5/17) Скупштина града Зворник на 5. редовној  
сједници одржаној            2021. године,  донијела је   

                                 
OДЛУКУ 

o продаји непокретности кп.бр. 148/4, 148/12 и 148/16 КО Табанци 
 и прихватању преноса без накнаде непокретности кп.бр. 148/9 КО Табанци  

 
I 

1) Град Зворник ће Доо ''Ауто-Мики'' Зворник извршити продају непосредном погодбом 
непокретности означене као кп.бр.148/4 Црпна станица  остало неплодно земљиште површине 
784 м2, кп.бр. 148/12 Трафо-станица електроенергетски објекат површине 19 м2 и кп.бр. 148/16 
Црпна станица некатегорисани пут површине 93 м2 уписаних у  лист непокретности бр.23 КО 
Табанци власништво Град Зворник са 1/1. 
2) Земљиште из подтачке 1) се  продаје ради комплетирања грађевинске парцеле Доо ''Ауто-
Мики'' Зворник за цијену од 5.376,00 КМ. 

 
II 

1) Град Зворник прихвата у  власништво непокретности  које Доо ''Ауто-Мики'' Зворник преноси 
без накнаде Граду Зворник означене као  кп.бр. 148/9 Луг  њива 3. класе површине 878 м2 
уписане у  лист непокретности бр. 632 КО Табанци  власништво Доо ''Ауто-Мики'' Зворник са 
1/1.  
2) Закључивањем уговора  о преносу без накнаде непокретности из предходне подтачке, Град 
Зворник се одриче свих потраживања према преносиоцу и његовим предницима по основу 
уговора о купопродаји  закљученог дана 14.12.1984. године између МЗ ''25. мај'' Табанци и 
Јевтић Миће из Табанаца. 
   

III 
Овлашћује се Градоначелник Зворника  да може закључити уговор   из тачке I  и II ове одлуке.                
 

IV 
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука Скупштине града Зворник број: 01-022-101/2020 од 
03. новембра 2020. године. 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику града 
Зворник''.   
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
Правни основ за доношење одлуке је садржан у члану 22. Закона о стварним правима којим је 
прописано да непокретностима које су у власништву јединица локалне самоуправе, као 
носиоца  права својине јавног права, располаже управља и користи  орган који је по закону 
надлежан и  члану 39. Закона о локалној самоуправи  којим је између осталог прописано да 
скупштина јединице локалне самоуправе доноси одлуке о прибављању, управљању и 
располагању имовином јединице локалне самоуправе. 
 
РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
Скупштина града Зворник донијела је Одлуку број: 01-022-101/2020 од 03.11.2020. године о 
замјени непокретности кп.бр. 148/4,148/12 и 148/16 КО Табанци у власништву града Зворник за 
кп.бр. 148/9 КО Табанци у власништву Доо ''Ауто-Мики'' Зворник. Накнадно је одборник Бошко 
Милић је поставио одборничко питање о наведеној замјени и обрађивачу доставио уговор о 
купопродаји  закључен дана 14.12.1984. године између Мјесне заједнице Табанци и Јевтић 
Миће којим је Мјесна заједница Табанци од Јевтић Миће купила непокретности означене као 
кп.бр. 148/2 КО Табанци  у површини од 1436 м2. Од РГУ ПЈ Зворник је прибављен историјат 



 

кп.бр. 148/2 и кп.бр. 148/9 КО Табанци. Од авио снимка 1968. године као посјед Јевтић Милана 
су уписане парцеле кп.бр. 148/1 148/2 и 148/3 КО Табанци. Од 1981.године парцеле  су уписане 
на насљедника Јевтић Мићу. Ставком промјена од 1986. године кп.бр. 148/1 и кп.бр. 148/2  
цијепају се на кп.бр. 148/1, кп.бр. 148/2 и кп.бр. 148/9. Од 2017. године парцеле се уписују на 
''Нову банку'' од које уговором непокретности купује ''Ауто-Мики'' доо Зворник. Из историјата је 
видљиво да је парцела која је била предмет уговора о купопродаји између Мјесне заједнице и 
Јевтић Миће у међувремену цијепана и промијенила је облик и површину, а такође је 
промијенила и власника. Мјесна заједница Табанци је на парцели кп.бр. 148/9 изградила бунар 
за водоснабдијевање МЗ Табанци. Садашњи власник ''Ауто-Мики'' Зворник  преноси без 
накнаде кп.бр. 148/9 на град Зворник, настале цијепањем од  кп.бр. 148/2, која је била предмет 
угововора о купородаји између МЗ Табанци и Јевтић Миће, а на којој је изграђен бунар за 
водоснабдијевање МЗ Табанци. Град Зворник, као предпостављени власник непокретности које 
је мјесна заједница стекла уговором о купопродаји, а које након потписивања уговора нису биле 
укњижене на мјесну заједницу, а у међувремену су мијењале облик и површину као и власнике, 
се одриче свих потраживања према садашњем власнику, односно преносиоцу и његовим 
правним предницима у погледу разлике површине садашње парцеле и парцеле која је била 
предмет купопродаје, имајући у виду неизвјесност и трошкове судког поступка. 
Сматрам да је приједлог одлуке у складу са Законом о стварним правима те предлажем 
скупштини њено усвајање.   
 
ОБРАЂИВАЧ                                                                                                                  ПРЕДЛАГАЧ  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК                
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА 


