
                                    ПРИЈЕДЛОГ 
 
 
На основу 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 – пречишћени текст 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на 15. редовној 
сједници одржаној дана _____________2022 .године, донијела је: 
 
 
    

ОДЛУКУ 
о одређивању вјештака 

 
I 

Властимир Симанић из Зворника, дипломирани инжењер грађевинарства, вјештак грађевинско-
архитектонске струке одређује се за вјештака у вези захтјева Срећка Аћимовића из Роћевића за 
поврат уложених новчаних средстава у пословни простор, који се нaлази у приземљу стамбено-
пословног објекта „Змајевац“ блок Ц, изграђевног на земљишту означеном као к.. број: 1362/9, а 
који је власништво Града Зворник. 
 

II 
Задатак вјештака је да процјени – утврди износ уложених новчаних средстава у предметни 
пословни простор од стране подносиоца захтјева и о истом сачини налаз и мишљење у року од 
осам дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 
 

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 39. и 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи којима је прописано које су надлежности скупштине јединице локалне самоуправе и 
које акте у свом раду доноси скупштина јединице локалне самоуправе. 
 
РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ: Срећко Аћимовић из Роћевића обратио се Граду Зворник са 
захтјевом за поврат уложених новчаних средстава у пословни простор који се налази у 
приземљу стамбено-пословног објекта „Змајевац“ блок Ц, изграђеног на земљишту означеном 
као к.п. број 1362/9. 
Наведени пословни простор је у власништву града Зворник са удјелом 1/1. 
Имајући у виду постављени захтјев у циљу доношења одлуке о истом потребно је ангажовати 
вјештака грађевинско-архитектонске струке који ће процјенити – утврдити износ уложених 
новчаних средстава у предметни пословни простор од стране подносиоца захтјева. 
Лице одређено за вјештака именован је од стране Министарства правде Републике Српске за 
вјештака грађевинско-архитектонске струке. 
Сматрамо да је приједлог ове одлуке у складу са важећим прописима и предлажемо Скупштини 
његово усвајање. 
 
 
 
   ОБРАЂИВАЧ       ПРЕДЛАГАЧ 
КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 


