
 
                                                                                                                             

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, 36/19 и 61/21) и члана 27. Статута града Зворник–
пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' број 5/17) Скупштина града Зворник на 7. 
редовној сједници одржаној          2021. године, донијела  је                                 

 
OДЛУКУ 

о измјени Одлуке о  замјени земљишта са Радовић Момчилом из Јардана 
 
I 

У Одлуци  о замјени земљишта са Радовић Момчилом („Службени гласник града Зворник“, број 
8/21) у тачки I мијења се површина парцеле означене као кп.бр.5182/5 Табла 1, 3 и 5 њива 2 
класе уписана у посједовни лист бр.323 КО Зворник, на име посједника град Зворник са 1/1, 
тако да умјесто „1559 м2“, треба да стоји „1465 м2“. 
 

II 
 У тачки II мијења се вриједност  непокретности у власништву града Зворник, тако да умјесто 
„14.031,00 КМ“, треба да стоји „13.185,00 КМ“, као и износ разлике вриједности непокретности 
коју ће Радовић Момчило исплатити граду Зворник, тако да умјесто „1.287,00 КМ“, треба да 
стоји „441,00 КМ“,. 
  

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
ПРАВНИ ОСНОВ 
Правни основ је садржан у члану 22. Закона о стварним правима којима 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 члана 
348. истог закона којим је прописано да је дозвољена  непосредна замјена непокретности у 
својини локалне самоуправе за непокретности другог лица ако су приближно исте вриједности, 
и  члану 30. 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 
Након  израде Одлуке наведене у приједлогу, а којом се мијења земљиште са Радовић 
Момчилом из Јардана,  извршено је цијепање исте  за дио приступног пута на коме је друго 
лице   изградило објекат, тако да је површина парцеле умањена и износи 1465 м2, умјесто 
првобитних  1559 м2. Сразмјерно умањењу површине умањена је разлика цијене коју је Радовић 
Момчило дужан уплатити. 
Сматрам да је приједлог одлуке у складу са Законом о стварним правима те предлажем 
скупштини њено усвајање.  
  
ОБРАЂИВАЧ                                                                                                                  ПРЕДЛАГАЧ  
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ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА 

 


