
ПРИЈЕДЛОГ 
 
На основу члана 7. Закона о територијалној организацији Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 69/09 и 70/12), чл. 39. и 82 став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута града 
Зворник-пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), а на основу Захтјева за 
припајање насељеног мјеста Завршје општини Лопаре, поднијетог од стране мјештана насељеног 
мјеста Зваршје, Скупштина града Зворник на 12. редовној сједници одржаној _________ донијела 
је: 
                                                      

ОДЛУКУ 
о покретању иницијативе за територијалну промјену подручја града Зворник 

 
l 

Овом одлуком покреће се иницијатива за територијалну промјену подручја града Зворник, 
формира Комисија за израду Елабората о оправданости територијалне промјене и утврђују рокови 
и начин рада Комисије. 
 

ll 
Формира се Комисија за израду Елабората о оправданости територијалне промјене у следећем 
саставу: 

1. Ненад Станковић, 
2. Петар Максимовић, 
3. Бошко Којић, 
4. Миладин Ристић, 
5. Зоран Ђукановић, 
6. Раде Савић, 
7. Војин Гаврић, 
8. Михајло Ивановић. 

 
 

lll 
Задатак Комисије је да најкасније у року од 60 дана, изради Елаборат о оправданости 
територијалне промјене подручја града Зворник, који ће садржавати процјену показатеља из чл. 8. 
9. и 10. Закона о теритријалној организацији Републике Српске и друге податке у складу са 
наведеним Законом, те припреми приједлог закључка о давању мишљења на Елаборат. 
 

lV 
Комисија је овлаштена да у изради Елабората ангажује и друга стручна физичка и правна лица, уз 
сагласност Градоначелника. 
 

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

 
           

Образложење: 
Правни основ за доношење одлуке регулисан је чланом 7. Закона о територијалној организацији 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 69/09 и 70/12), чл. 39 и 82 став (2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) и 
чл. 27 и 50 Статута града Зворник-пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17). 
 
Разлог за доношење ове одлуке је детаљно наведен у Захтјеву за припајање насељеног мјеста 
Завршје општини Лопаре, који су дана 10. фебруара 2022. године, Скупштини града Зворник 
доставили мјештани насељеног мјеста Завршје и који се налази у прилогу овог приједлога. 
 
                     ОБРАЂИВАЧ:                                                                                 ПРЕДЛАГАЧ: 
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК     


