Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
БРОЈ 7/09

Мали Зворник, 02.11.2009. године

САДРЖАЈ
СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА БРОЈ 7/09
1.
ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ МАЛИ ЗВОРНИК.
2.
ОДЛУКА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА
ПРОСТОРНИ ПЛАН ЗА ОПШТИНУ МАЛИ ЗВОРНИК.
3.
ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
4.
ОДЛУКА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПЛАН
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МАЛИ ЗВОРНИК.
5.
ОДЛУКА О УСЛОВИМА ЗА НАКНАДНО ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ И УПОТРЕБНЕ
ДОЗВОЛЕ У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
6.
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ СКУПОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
7.
ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА КОЈИМ БИ СЕ
РЕГУЛИСАЛО ПРАВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВИЧНЕ НАКНАДЕ ЗА ОДУЗЕТУ ИМОВИНУ.
8.
ОДЛУКА О УПУЋИВАЊУ ПРЕДЛОГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ
ПРОЦЕДУРЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА КОЈИМ БИ СЕ РЕГУЛИСАЛО ПРАВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВИЧНЕ
НАКНАДЕ ЗА ОДУЗЕТУ ИМОВИНУ.
9.
ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗУЗИМАЊЕ ЗЕМЉИШТА У ПРИОБАЉУ
РЕКЕ ДРИНЕ И ОСТРВА, КОЈЕ ХЕ ''ЗВОРНИК'' МАЛИ ЗВОРНИК НЕ КОРИСТИ ЗА СВОЈЕ ПОТРЕБЕ.
10.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ
ЗВОРНИК ЗА 2009. ГОДИНУ.
11.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
12.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА.
13.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ 3 ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' ИЗ
МАЛОГ ЗВОРНИКА.
14.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 3 ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' ИЗ
МАЛОГ ЗВОРНИКА..
15.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' ИЗ ВЕЛИКЕ
РЕКЕ.
16.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА '' ИЗ
ВЕЛИКЕ РЕКЕ.
17.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''МИЛОШ ГАЈИЋ'' ИЗ
АМАЈИЋА.
18.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''МИЛОШ ГАЈИЋ'' ИЗ
АМАЈИЋА.
19.
НАРЕДБА О ПРEВЕНТИВНОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
20.
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП ''ДРИНА'' НА НОВОУТВРЂЕНЕ ЦЕНЕ
ГРЕЈАЊА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2009/2010 ГОДИНЕ.
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На основу члана 35. став 9, члана 46. и 216. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Сл.гласник РС'', бр. 72/09) и члана 37. Статута општине Мали Зворник ("Сл.лист општине
Мали Зворник'', бр. 10/08, 13/08 и 2/09), Скупштина општине Мали Зворник, по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници од 30.10.2009.године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ МАЛИ ЗВОРНИК
Члан 1.
Доноси се Одлука о изради Просторног плана за општину Мали Зворник.
Доношењем ове Одлуке приступа се изради Просторног плана за општину Мали
Зворник.
Члан 2.
Просторним планом из члана 1. ове Одлуке одређују се смернице за развој делатности и
намену површина, као и услови за одрживи и равномерни развој на територији општине Мали
Зворник.
Члан 3.
Просторним планом општине Мали Зворник обухваћен је простор општине Мали
Зворник са 12. насељених места, укупне површине 18.392 ха. 50 ари и 56 м. кв.
Члан 4.
Просторни план општине Мали Зворник садржи нарочито:
Полазне основе за израду плана;
оцену постојећег стања (SWOT анализа);
посебно обележавање грађевинског подручја са границама подручја;
делове теритторије за које је предвиђена израда урбанистичког плана;
правила уређења и грађења за делове територије за које није предвиђена израда
урбанистичког плана;
6. шематски приказ уређења насељених места за делове територије за које није предвиђена израда урбанистичког плана;
7. циљеве и принципе и концепцију просторног развоја општине;
8. принципе и пропозиције заштите, урешења и развоја природе и природних система;
9. концепцију и пропозиције просторног развоја и дистрибуцију становништва, мреже
насељених места и јавних служби.
10. концепцију и пропозиције просторног развоја економије, дистрибуцију активности
и употребу земљишта;
11. просторни развој саобраћаја, инфраструктурних система, комуналне инфраструктуре
и повезивање са регионалном инфраструктурном мрежом;
12. регионалне и прекограничне аспекте и функционалне везе;
13. мере заштите, уређења и унапређења природних и културних добара;
14. однос градских и сеоских насеља;
15. мере за равномерни територијални развој општине.
16. мере и инструменте за остваривање просторног плана општине и приоритетних
планских решења и пројеката;
17. мере за спровођење просторног плана Општине;
1.
2.
3.
4.
5.

Члан 5.
Стратешка процена утицаја на животну средину је саставни део Плана.
Члан 6.
Инвеститор израде Просторног плана општине Мали Зворник је општина Мали Зворник.
Средства за израду Просторног плана биће обезбеђена у буџету Општине.
Члан 7.
Израда Просторног плана за општину Мали Зворник поверава се ЈУП „План“ Шабац.
Члан 8.
Рок за израду Просторног плана општине Мали Зворник је 18 месеци од дана ступања на
снагу Закона о планирању и изградњи.
Члан 9.
Просторни план ЈУП „План“ Шабац обавезан је да изради и достави инвеститору у 5
(пет) примерака и по доношењу, овери и потпису достави Општинској управи општине Мали
Зворник.
Члан 10.
Јавни увид Просторног плана одржаће се у просторијама Општине Мали Зворник у
Малом Зворнику, улица Краља Петра I бр.38, као и у службеним просторијама Месних
заједница.
Члан 11.
Просторни план ЈУП „План“ Шабац обавезан је да изради и достави инвеститору у 5
(пет) примерака и по доношењу, овери и потпису достави Општинској управи општине Мали
Зворник.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је и мишљење Комисије за планове ( члан 46.став 1. Закона о
планирању и изградњи „Сл.гласник РС“, бр. 72/09).
Члан 13.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Зворник“
По објављивању ове Одлуке о изради Просторног плана за општину Мали Зворник
носилац израде приступа изради концепта плана.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Мали Зворник.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-934
30.10.2009.год.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

Образложење
Правни основ за израду и доношење Просторног плана за општину Мали Зворник
садржан је у члану 11, 19., 20, 35. став 9, 46. и члану 216. став 1. новоусвојеног Закона о
планирању и изградњи ("Сл.гл. РС'', бр. 72/09) и члану 37. Статута општине Мали Зворник
(„Службени лист општине Мали Зворник бр. 10/08, 13/08 и 2/09).
Нови Закон о планирању и изградњи донет је на седници Народне Скупштине Републике
Србије одржаној 31.08.2009.године, објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 72/09 од
03.09.2009.године, а ступио је на снагу 11.09.2009.године.
Наведеним Законом уведено је низ новина, па и у области планских докумената:
Чланом 11. Закона регулисано је, да су плански документи просторни и урбанистички
планови. У ставу 2. под тачком 3. стоји: просторни план јединице локалне самоуправе.
У члану 19. регулисано је, да се просторни план јединица локалне самоуправе доноси за
територију јединице локалне самоуправе (општина, град) и одређује смернице за развој
делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији
јединице локалне самоуправе.
Чланом 20. Закона, у ставу 1. прецизирана је садржина просторног плана, која је
наведена у члану 2. ове Одлуке. У ставу 2. истог члана прецизирано је, да је Стратешка процена
утицаја на животну средину саставни део плана.
У члану 35. став 9. Закона регулисано је, да просторни план локалне самоуправе доноси
скупштина јединице локалне самоуправе, док у члану 46. став 1. истог Закона стоји, да одлуку о
изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно Комисије за планове.
Статутом општине, члан 37. регулисана је надлежност Скупштина општине, да у складу
са законом доноси план општине.
У прелазним и завршним одредбама Закона и планирању и изградњи, чланом 216. став
1.регулисано је, да ће локалне самоуправе које нису донеле просторни план општине до дана
ступања на снагу новоусвојеног закона, а то је случај и са општином Мали Зворник, донети
одлуку о изради просторног плана јединице локалне самоуправе у року од три месеца од дана
ступања на снагу закона. Чланом 215. став 1.остављен је рок општинама за доношење
просторног плана од 18 месеци од дана ступања на снагу закона.
Општина Мали Зворник је инвеститор израде Просторног плана Малог Зворника.
Општина Мали Зворник, као основач, израду Просторног плана уступа ЈУП „План“
Шабац.
Комисија за планове Скупштине општине Мали Зворник дала је претходно Мишљење на
ову Одлуку.
Предлаже се Скупштини општине Мали Зворник да педложену Одлуку о изради
просторног плана за општину Мали Зворник усвоји у датом тексту.
Председник општине
Мр. Милан Тодоровић с.р.

На основу члана 9. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Сл.гласник РС'', бр. 135//04) и члана 37. Статута општине Мали Зворник'', („Службени лист
општине Мали Зворник“бр. 10/08, 13/08 и 2/09) , по прибављеном Мишљењу надлежног органа
Општинске управе општине Мали Зворник, Скупштина општине Мали Зворник на седници
одржаној дана 30.10.2009.године, донела јe
ОДЛУКУ
О изради Стратешке процене утицаја на животну средину за
Просторни план за општину Мали Зворник
Члан 1.
Доноси се Одлука о изради Стратешке процене утуцаја на животну средину (у даљем
тексту: Стратешка процена), за Просторни план за општину Мали Зворник у складу са Законом
о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04), а на основу
претходно прибављеног мишљења Оделења за пореску администрацију, привреду, урбанизам и
инспекцијске послове Општине Мали Зворник, бр. 501-8 од 23.10.2009.године.
Стратешка процена је саставни део Просторног плана за општину Мали Зворник.
Члан 2.
Просторним планом за општину Мали Зворник одређују се смернице за развој делатности
и намену површина, као и услови за одрживи и равномерни ратвој на територији општине Мали
Зворник.
Стратешка процена утицаја на животну средину дефинисаће утицај Просторног плана за
општину Мали Зворник на животну средину у складу са одредбама Закона о процени утицаја,
на животну средину (''Сл.гласник РС''бр.135/04).
Члан 3.
Стратешком проценом ће бити обухваћене
општину Мали Зворник.

границе обухвата Просторног плана за

Члан 4.
Извештај стратешке процене треба да буде сачињен у складу са Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник СР'', бр. 135/04), члан 12-17, да садржи
идентификацију, опис и процену могућих значајних утицаја на животну средину.
Члан 5.
Носилац израде Извештаја о стратешкој процени је ЈУП ''ПЛАН'' из Шапца, које ће за
потребе израде истог ангажовати потребни стручни кадар и прибавити сва потребна мишљења
заинтересованих органа и организација.
Извештај о стратешкој процени треба да обухвати све делове Просторног плана за
општину Мали Зворник.
Рок за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја је два месеца од дана доношења
Концепта плана.

Члан 6.
Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, исти ће
се упутити на јавни увид у трајању од 30 дана.
Члан 7.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању изради Просторног плана за општину
Мали Зворник.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Мали Зворник''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-935
Дана, 30.10.2009.год.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

Образложење
Одлуке о изради Стратешке процене утицаја на животну средину за Просторни план за
општину Мали Зворник
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04),
дефинисан је начин одлучивања о изради стратешке процене утицаја на животну средину.
За планове и програме на локалном нивоу Одлуку о изради стратешке процене у складу са
чланом 9. наведеног Закона, доноси орган који је надлежан за припрему програма и плана.
Пре доношења Одлуке прибављено је Мишљење Оделења за привреду, урбанизам и
инспекцијске послове Општине Мали Зворник бр. 501-8 од 23.10.2009.године, којим је
дефинисана обавеза израде стратешке процене, услед постојања могућности значајних утицаја
на животну средину.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању изради Просторног плана за општину
Мали Зворник.
Стратешка процена утицаја на животну средину дефинисаће утицај Просторног плана за
општину Мали Зворник на животну средину у складу са одредбама Закона о процени утицаја,
на животну средину (''Сл.гласник РС''бр.135/04).
Стратешком проценом ће бити уважене и специфичности Плана уколико их има.

ОПШТИНСКА УПРАВА

На основу члана 25. 26, 35. став 10., члана 46. и 216. став 4. Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС'', бр. 72/09) и члана 37. Статута општине Мали Зворник ("Сл.лист
општине Мали Зворник'', бр. 10/08, 13/08 и 2/09), Скупштина општине Мали Зворник, по
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници од 30.10.2009.године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
НАСЕЉЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Члан 1.
Доноси се Одлука о изради Плана генералне регулације за насеље Мали Зворник, као
седиште општине са мање од 30.000 становника.
Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана генералне регулације за насеље
Мали Зворник.
Члан 2.
Циљ доношења Плана из члана 1. ове Одлуке је:одређивање граница плана и обухвата
грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне, утврђивање претежне намене
земљишта по зонама и целинама, регулационих и грађевинске линије, нивелационе коте
раскрсница улица и површина јавне намене за зоне за које није предвиђена израда плана
детаљне регулације, траса коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по зонама и целинама, зоне за које се
обавезно доноси план детаљне регулације, локације за које се ради урбанистички пројекат и др
.( члан 4. ове Одлуке).
Члан 3.
Границе Плана генералне регулације за насеље Мали Зворник су: од моста на реци
Радаљ и почетка Светосавске улице, левом обалом реке Радаљ, кат.парцела бр.3777 до
к.п.бр.1226, даље спољном границом ове парцеле до сеоског пута к.п. бр..3741, наставља путем
према Жарковићима до к.п.бр.1268, те њеном спољном ивицом и даље спољним границама
катастарских парцела број 1264, 1263, 1262 и делом кроз к.п.бр. 1260 до сеоског пута кп.
Бр.3742, све у КО Радаљ, и даље к.п.бр.1147, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1161,
1164 и 1166 излази на стари пут к.п.бр. 1398, затим иде железничком пругом до к.п.бр. 1224,
затим спољном границом к.п.бр.105, делом к.п.бр.103/1, 104 и 101, па спољном ивицом к.п.бр.
1231, 1232, 1233, 1238, 1239, делом к.п.бр.96, 97 и 175 па даље спољном ивицом к.п.бр. 1253,
1254, 1262, 1263, 1261, 1268, 1267, 1290, 1296, 1297, 1298, 1300, 1301, 1303, 1306, 1308, 1309,
1312, 1314, 1315, 1316, 1333, 346/3, 348, 346/1, 1335, 1336, 1362, 1363,1372, 1373, 1374, 1378,
1381, 1383, 1384, 1397, 1396, 1025/1, 1027, 1070, делом к.п.бр. 289/1, 289/3, 1071, 1072, 1073,
1075, 1076, 1077, 1079/1, 1079/2, 1080, 1081/2, 1081/1, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087/1 и
1088, затим даље продужава железничком пругом до Старог моста па иде индустријским
колосеком према ХЕ „Зворник“ к.п.бр.703, к.п.бр.421/2, делом 426/2, до дела к.п.бр. 470/1, па
спољним границама к.п.бр. 460, 462, 457 и поново делом к.п.бр. 470/1, затим спољним
границама к.п.бр. 627, 629, 647, 648/1, 470/7, 470/6, 470/4, 470/8, 488/18, 488/5, 488/9, 488/8,
488/10, 488/11, 498/1 499/2, 500/1, 503/8, 509, 510, целом к.п.бр. 512 и спољним границама
к.п.бр. 698, 699 и 700, где излази на десну обалу реке Дрине код ХЕ „Зворник“. Одавде граница
иде десном обалом реке Дрине према Старом мосту и даље продужава до ушћа реке Радаљ у
Дрину, а затим левом обалом реке Радаљ до моста на почетку Светосавске улице и реке Радаљ.
Граница обухвата Плана генералне регулације за насеље Мали Зворник износи око 237 ха.

2.

Члан 4.
План генералне регулације за насеље Мали Зворник садржи нарочито:
границу плана и обухват грађевинског подручја;
поделу простора на посебне целине и зоне;
претежну намену земљишта по зонама и целинама;
регулационе линије улица, површина јавне намене и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план)
за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације;
6. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7. вертикалну регулацију;
8. правила уређења и правила грађења по зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације;
10. локације за које се ради урбанистички пројекат;
11. рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном
градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката ( изградња објеката
или извођење радова којима се мења стање у простору), до усвајања плана;
12. мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
13. инжењерско-геолошке услове;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
15. графички део.
1.
2.
3.
4.

Члан 5.
Стратешка процена утицаја на животну средину је саставни део Плана.
.:
Члан 6.
Инвеститор Плана генералне регулације за насеље Мали Зворник је општина Мали
Зворник.
Средства за израду Плана генералне регулације за насеље Мали Зворник.биће обезбеђена
у буџету Општине.
Члан 7.
Израда Плана генералне регулације за насеље Мали Зворник поверава се ЈУП „План“
Шабац.
Члан 8.
Рок за израду Плана генералне регулације за насеље Мали Зворник је две године од дана
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи.
Члан 9.
План генералне регулације из ове Одлуке ЈУП „План“ Шабац обавезан је да изради и
достави инвеститору у 5 (пет) примерака и по доношењу, овери и потпису достави Општинској
управи општине Мали Зворник.
3.

Члан 10.
Јавни увид Плана генералне регулације одржаће се у просторијама Општине Мали
Зворник у Малом Зворнику, улица Краља Петра I бр.38.
Члан 11.
План из ове Одлуке ЈУП „План“ Шабац обавезан је да изради и достави инвеститору у 5
(пет) примерака и по доношењу, овери и потпису достави Општинској управи општине Мали
Зворник.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је и Мишљење Комисије за планове ( члан 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи „Сл.гласник РС“, бр. 72/09).
Члан 13.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Зворник“
По објављивању ове Одлуке о изради Плана генералне регулације за насеље Мали
Зворник, носилац израде приступа изради концепта плана.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Мали Зворник.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-936
30.10.2009.год.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

Образложење
Правни основ за израду и доношење Плана генералне регулације за насеље Мали
Зворник садржан је у члану 11, 25, 26, 35. став 10, 46. и члану 216.став 1. новоусвојеног Закона
о планирању и изградњи ("Сл.гл. РС'', бр. 72/09) и члану 37. Статута општине Мали Зворник
(„Службени лист општине Мали Зворник бр. 10/08, 13/08 и 2/09)..
Нови Закон о планирању и изградњи донет је на седници Народне Скупштине Републике
Србије одржаној 31.08.2009.године, објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 72/09 од
03.09.2009.године, а ступио је на снагу 11.09.2009.године.
Наведеним Законом уведено је низ новина, па и у области планских докумената:
Чланом 11. Закона регулисано је, да су плански документи просторни и урбанистички
планови. У ставу 3. у ком су наведени генерални урбанистички планови, под тачком 2. стоји план генералне регулације.
У члану 25. регулисано је, да се план генералне регулације обавезно доноси за место
које је седиште општине, а да се може донети и за друга насељена места када је то предвиђено
просторним планом јединице локалне самоуправе.
Чланом 26. Закона прецизирана је садржина плана генералне регулације, која је
наведена у члану 4. ове Одлуке.
У члану 46. став 1. истог Закона стоји, да одлуку о изради планског документа доноси
орган надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног
за стручну контролу, односно комисије за планове.
Статутом општине, члан 37. став 1. тачка 5 регулисано је, да Скупштина општине у
складу са законом доноси урбанистичке планове општине.
У прелазним и завршним одредбама Закона и планирању и изградњи, чланом 216. став 4
регулисано је, да ће локалне самоуправе чије седиште насељеног места има мање од 30.000
становника, донети одлуку о изради плана генералне регулације за насељено место које је
седиште јединице локалне самоуправе, у року од три месеца од дана ступања на снаагу
новоусвојеног закона, као и да ступањем на снагу плана генералне регулације престају да важе
генерални планови, планови детаљне регулације, преиспитани регулациони планови и
преиспитани детаљни урбанистички планови , донети у складу са раније важећим законима о
планирању и изградњи, који су у супротности са планом генералне регулације.
Чланом 215. став 2.остављен је рок општинама за доношење плана генералне регулације
за седиште општине од две године од дана ступања на снагу закона..
Општина Мали Зворник је инвеститор израде Плана генералне регулације за насеље
Мали Зворник.
Општина Мали Зворник, као основач, израду Плана генералне регулације за насеље
Мали Зворник уступа ЈУП „План“ Шабац.
Комисија за планове Скупштине општине Мали Зворник дала је претходно Мишљење на
ову Одлуку.
Предлаже се Скупштини општине Мали Зворник да предложену Одлуку о изради Плана
генералне регулације за насеље Мали Зворник усвоји у датом тексту.
Председник општине
Мр. Милан Тодоровић с.р.

На основу члана 9. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Сл.гласник РС'', бр. 135//04) и члана 37. Статута општине Мали Зворник , („Службени лист
општине Мали Зворник“бр. 10/08, 13/08 и 2/09) , по прибављеном Мишљењу надлежног органа
Општинске управе општине Мали зворник, Скупштина општине Мали Зворник на седници
одржаној дана 30.10.2009.године, донела јe
ОДЛУКУ
О изради Стратешке процене утицаја на животну средину за
План генералне регулације за насеље Мали Зворник
Члан 1.
Доноси се Одлука, да се постојећа Стратешка процена утуцаја на животну средину (у
даљем тексту: Стратешка процена) из Генералног плана за насеље Мали Зворник до 2020
године, усклади са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник
РС'', бр. 135/04), а на основу претходно прибављеног мишљења Оделења за пореску
администрацију, привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општине Мали Зворник, бр. 5019 од 23.10.2009.године.
Стратешка процена ће бити саставни део Плана генералне регулације за насеље Мали
Зворник.
Члан 2.
Планом генералне регулације за насеље Мали Зворник одређује се граница плана и обухват
грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне, претежна намена земљишта
по зонама и целинама, регулационе и грађевинске линије и коте раскрсница улица и површина
јавне намене за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације, трасе коридора и
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и
правила грађења по зонама и целинама, зоне за које се обавезно доноси план детаљне
регулације, локације за које се ради урбанистички пројекат и др. ( члан 26. Закона о планирању
и изградњи).
Стратешка процена утицаја на животну средину дефинисаће утицај Плана генералне
регулације за насеље Мали Зворник на животну средину у складу са одредбама Закона о
процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС''бр.135/04).
Члан 3.
Стратешком проценом ће бити обухваћене
регулације за насеље Мали Зворник.

границе обухвата Плана генералне

Члан 4.
Извештај стратешке процене треба да буде сачињен у складу са Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник СР'', бр. 135/04), члан 12-17, да садржи
идентификацију, опис и процену могућих значајних утицаја на животну средину.

Члан 5.
Носилац израде Извештаја о стратешкој процени је ЈУП ''ПЛАН'' из Шапца, које ће за
потребе израде истог ангажовати потребни стручни кадар и прибавити сва потребна мишљења
заинтересованих органа и организација.
Извештај о стратешкој процени треба да обухвати све делове Плана генералне
регулације за насеље Мали Зворник.
Рок за усаглашавање Извештаја о стратешкој процени утицаја је два месеца од дана
доношења Концепта плана.
Члан 6.
Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, исти
ће се упутити на јавни увид у трајању од 30 дана.
Члан 7.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању изради Плана генералне регулације за
насеље Мали Зворник.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Мали Зворник''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-937
Дана,30.10.2009.год.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 187. став 4. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС'', бр.
72/09) и члана 37. Статута општине Мали Зворник ("Сл.лист општине Мали Зворник'', бр. 10/08,
13/08 и 2/09), Скупштина општине Мали Зворник, на седници од 30.10.2009.године, донела је

ОДЛУКУ
О условима за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе у поступку
легализације објеката на подручју општине Мали Зворник
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе у
поступку легалзације објеката, односно делова објеката изграђених или реконструисаних без
грађевинске дозволе на подручју општине Мали Зворник и односи се на насеља док се не
донесе урбанистички план и земљиште ван насеља док се не донесе просторни план или
урбанистички план са елементима на основу којих се може издати акт о урбанистиким
условима, односно извод из плана – локацијска дозвола, а ради добијања одобрења за изградњу
и за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа.
Члан 2.
Одобрава се издавање грађевинске и употребне дозволе за објекте из члана 1. ове Одлуке
и ако је објекат изграђен или реконстрисан на мањој удаљености од суседног објекта која је
прописана одредбама Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини,
условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за
изградњу издаје Општинска управа ( «Службени гласник РС» бр. 75/03), ако удаљеност објекта
од међе парцеле суседа није мања од 0,60 м. и да је удаљеност од суседног објекта најмање 3
метра.
Члан 3.
Одобрава се издавање грађевинске и употребне дозволе за објекте из члана 1. ове Одлуке
и ако је објекат изграђен или реконстрисан тако да је висина објекта већа од висине прописане
одредбама Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и
поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу
издаје Општинска управа ( «Службени гласник РС» бр. 75/03), када надлежне службе оцене то
оправданим.
Члан 4.
Грађевинску и употребну дозволу из ове Одлуке надлежни орган Општинске управе ће
накнадно издати, ако подносилац захтева за легализацију приложи оверене сагласности
власника суседног објекта, када је то посебним Правилником прописано.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине
Мали Зворник».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-938
30.10.2009.год.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о условима за накнадно издавање грађевинске и
употребне дозволе у поступку легализације објеката на подручју општине Мали Зворник
садржан је у члану 187. новоусвојеног Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл. РС'', бр. 72/09) и
члану 37. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник бр. 10/08,
13/08 и 2/09).
Нови Закон о планирању и изградњи донет је на седници Народне Скупштине Републике
Србије одржаној 31.08.2009.године, објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 72/09 од
03.09.2009.године, а ступио је на снагу 11.09.2009.године.
Наведеним Законом у глави 13 - Легализација објеката, чланом 185. до 200. регулисано
је питање легализације објеката које подразумева накнадно издавање грађевинске и употребне
дозволе за објекат, односно делове објекта изграђене или реконструисане без грађевинске
дозволе.
У члану 187. Закона у ставу 1. тачка 6. до 7. набројани су изграђени, односно
реконструисани или дограђени објекти изграђени без грађевинске дозволе за које се не може
накнадно издати грађевинска дозвола. Под тачком 6. је прецизирано, да је то објекат изграђен
или реконстрисан на мањој удаљености од суседног објекта која је прописане одредбама
Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку
издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје
Општинска управа ( «Службени гласник РС» бр. 75/03), а под тачком 7. прецизирано је, да је
то објекат изграђен или реконстрисан тако, да је висина објекта већа од висине прописане
одредбама истог Правилника.
Ставом 2, 3, и 4. истог члана предвиђени су изузеци од утврђеног у ставу 1. члана 187.
У ставу 2. изузетак је регулисан за објекте изграђене на површинама јавне намене и
објекте јавне намене.
Ставом 3. регулисано је, да изузетно од одредаба става 1. тачка 6. и 7. члана 187.
надлежни орган ће накнадно издати грађевинску и употребну дозволу, ако подносилац захтева
за легализацију приложи оверену сагласност власника суседног објекта.
У ставу 4. истог члана, прецизирано је, да се за објекте из става 1. тачка 6. и 7. може
накнадно издати грађевинска дозвола ако јединица локалне самоуправе у року од 90 дана од
дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи донесе одлуку којом може на другачији
начин утврдити услове у погледу удаљености од суседног објекта и висине објекта.
Ако јединица локалне самоуправе не донесе одлуку којом на другачији начин регулише
наведена питања, примењимењују се одредбе става 1. тачка 6.и 7. ( став 5. члана 187.)
Како је у досадашњем поступку легализације по раније важећем Закону регистрован
један број објеката на подручју општине Мали Зворник који не испуњава услове за легализацију
у погледу удаљености бесправно изграђеног објекта од суседног објекта, то је у циљу
превазилажења наведеног проблема, а користећи законску могућност урађена ова Одлука.
Напомињемо, да се ова Одлука, као и напред наведени Правилник, односи само за
насеља док се не донесе урбанистички план и земљиште ван насеља док се не донесе просторни
план или урбанистички план са елементима на основу којих се може издати акт о урбанистиким
условима, односно извод из плана – локацвијска дозвола, а ради добијања одобрења за
изградњу за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа.
Предлаже се Скупштини општине Мали Зворник да Одлуку усвоје у предложеном
тексту.
Председник Општине
Мр. Милан Тодоровић с.р.

На основу Закона о окупљању грађана (''Сл.гласник РС'' бр. 51/92, 53/93, 67/93 и 48/94, ''Сл. лист
СРЈ'' бр. 21/2001-одлука СУС и ''Сл. гласник РС'' бр. 101/2005 - др. закон) и Закључка Владе
Р.Србије, број 212-6314/2009 од 01.10.2009.године, Скупштина општине Мали Зворник, на
седници одржаној 30.10.2009.године донела је следећу
ОДЛУКУ
I
За одржавање јавних скупова на отвореном простору на територији општине Мали Зворник,
одређује се простор на бетонском игралишту Основне школе ''Бранко Радичевић'' у Малом
Зворнику, а за јавне скупове у затвореном простору препоручује се велика сала Дома културе
у Малом Звонрику.
.
II
Јавни скуп се може одвијати и као кретање учесника јавног скупа (јавни скуп у покрету), али
се може одвијати само као непрекинуто кретање, осим на месту поласка и завршетка јавног
скупа. Место поласка и место завршетка јавног скупа у покрету је простор на бетонском
игралишту Основне школе ''Бранко Радичевић'' у Малом Зворнику.
У колико се део јавног скупа у покрету одвија на магистралном или локалном путу, при
чему се привремено мења режим саобраћаја, сазивач је дужан да сноси трошкове настале
привременом изменом режима саобраћаја и друге трошкове настале ванредним обављањем
комуналних услуга (кауција).
У случају организовања јавног скупа у покрету, сазивач уз пријаву подноси и доказ о
томе да је уплатио средстава на име обезбеђења напред наведених трошкова (кауцију). Такође,
сазивач у пријави мора навести маршуту којом ће се одвијати јавни скуп у покрету.
Кауција се одређује у износу од 50.000,оо (педесет хиљада) динара, а уплаћиваће се на
жиро рачун општине Мали Зворник. Кауција ће се вратити сазивачу јавног скупа у колико не
буде ванредних трошкова, или разлика у цени од, евентуално, наплаћених трошкова ванредних
комуналних услуга до износа кауције.
Јавни скуп у покрету из става 2. овог члана, може да се организује у периоду од 08,00 до
14,00 часова или 18,00 до 23,00 часа, с тим да привремена измена ( обустава ) режима
саобраћаја изазвана јавним скупом у покрету не може трајати дуже од 30 минута.

III
Који од поменутих простора ће се искористити за јавни скуп одлучиће сазивач, а то ће навести
и у пријави за одржавање јавног скупа.
Пријаву о одржавању јавног скупа, осим Полицијској станици у Малом Зворнику,
сазивач је дужан доставити и комуналној инспекцији општине. Комунални инспектор је дужан
да о датуму и часу одржавања јавног скупа обавести ЈКП ''Дрина'' како би се обезбедиле
комуналне услуге везане за одржавање јавног скупа.
IV
На све друге околности које су везане за одржавање јавног скупа примењиваће се непосредно
одредбе Закона о окупљању грађана.
V
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном листу општине Мали
Зворник.

VI
Доставити архиви и Полицијској станици у Малом Зворнику.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-876/1
Дана, 30.10.2009.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана
45. Статута општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 3/02),
Закључка Скупштине општине Мали Зворник бр. 06-860/1 од 28.09.2007.год., а на предлог
Комисије за реализацију Извештаја Комисије за поступање по захтевима грађана Месне
заједнице Велика Река, Цулине, Доња Трешница, Амајић, Будишић и Сакар, чије је земљиште
потопљено изградњом ХЕ ''Зворник'' Мали Зворник, Скупштина општине Мали Зворник, на
седници одржаној 22.04.2009.год., донела је следећу
ОДЛУКУ

I
Скупштина општине Мали Зворник захтева од надлежних органа Р.Србије (Скупштине и Владе
Републике Србије) да се што хитније донесе посебан закон, у складу са чл. 9. Закона о
пријављивању и евидентирању одузете имовине, на основу кога би грађани који су поднели
пријаве Републичкој Дирекцији за имовину, ради евидентирања одузете имовине без правичне
накнаде, могли да поднесу захтеве за остваривање права на правичну накнаду.

II
Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''.
III
Одлуку доставити Скупштини Р.Србије, Влади Р.Србије, Министарству рударства и енергетике
и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 939
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана
45. Статута општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 3/02),
Закључка Скупштине општине Мали Зворник бр. 06-860/1 од 28.09.2007.год., а на предлог
Комисије за реализацију Извештаја Комисије за поступање по захтевима грађана Месне
заједнице Велика Река, Цулине, Доња Трешница, Амајић, Будишић и Сакар, чије је земљиште
потопљено изградњом ХЕ ''Зворник'' Мали Зворник, Скупштина општине Мали Зворник, на
седници одржаној 30.10.2009.год., донела је следећу
ОДЛУКУ

I
Скупштина општине Мали Зворник обавештава Електропривреду Р.Србије, односно, ПД
''Дринско-Лимске ХЕ'' Бајина Башта и ХЕ ''Зворник'', да је писменим путем затражила од
Скупштине и Владе Р.Србије да донесе посебан закон, у складу са чл. 9. Закона о пријављивању
и евидентирању одузете имовине, на основу кога би грађани који су поднели пријаве
Републичкој Дирекцији за имовину, ради евидентирања одузете имовине без правичне накнаде,
могли да поднесу захтеве за остваривање права на правичну накнаду.
II
Скупштина општине Мали Зворник захтева од Електропривреде Р.Србије, односно, ПД
''Дринско-Лимске ХЕ'' Бајина Башта и ХЕ ''Зворник'', да затражи - покрене иницијатива код
надлежних државних органа у правцу доношења горе наведеног закона, како би се решио
проблем правичне надокнаде за земљиште одузето за изградњу ХЕ ''Зворник'' Мали Зворник.
III
Од ХЕ ''Зворник'' Мали Зворник се захтева да достави информацију о томе колико је средстава,
до 1989.године, удружила за изградњу електроенергетског система (објеката) Р.Србије, а која су
путем зајмова орочена у Инвестиционој банци на период од 25 година (незванична сазнања су
да се ради о 28 милиона долара до 1982.године).
IV
Скупштина општине покреће иницијативу за де-експропријацију земљишта које је одузето за
потребе ХЕ ''Зворник'' Мали Зворник, а које дужи низ година није било поплављено, односно,
не користи се за потребе ХЕ ''Зворник''.
V
Ако Електропривреда Р.Србије не изврши правичну-тржишну надокнаду за експроприсано и
потопљено земљиште приликом изградње ХЕ ''Зворник'', а одлучи да ХЕ ''Зворник'' Мали
Зворник прода кроз процес приватизације, без обзира да ли се продаје сам објекат или у
комплету са акумулацијом, Скупштина општине овлашћује Председника општине и Општинско
веће да захтевају од Електропривреде Р.Србије следеће :
1- да се у продајну цену објекта урачуна и износ правичне-тржишне надокнаде, који би се (
једнократно или у ратама ) искористио за обештећење грађана којима је земљиште
експроприсано (по Закључку Скупштине општине бр. 06-860/1 од 08.10.2007.г. тај износ
је најмање 16 милиона америчких долара);
ИЛИ

2- да се износ правичне-тржишне надокнаде претвори у акције-деонице приватизоване ХЕ
''Зворник'' и сразмерно и бесплатно додели грађанима којима је земља експроприсана.
VI
Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''.
VII
Одлуку доставити Електропривреди Р.Србије, ПД ''Дринско-Лимске ХЕ'' Бајина Башта, ХЕ
''Зворник'' Мали Зворник и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 939/1
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана
45. Статута општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 3/02),
Закључка Скупштне општине Мали Зворник бр. 06-860/1 од 28.09.2007.год., а на предлог
Комисије за реализацију Извештаја Комисије за поступање по захтевима грађана Месне
заједнице Велика Река, Цулине, Доња Трешница, Амајић, Будишић и Сакар, чије је земљиште
потопљено изградњом ХЕ ''Зворник'' Мали Зворник, Скупштина општине Мали Зворник, на
седници одржаној 30.10.2009.год., донела је следећу
ОДЛУКУ
I
Покреће се иницијатива за изузимање комплетног земљишта у приобаљу реке Дрине и острва,
које ХЕ ''Зворник'' Мали Зворник не користи за своје потребе, како би се право коришћења над
истим пренело у надлежност локалне самоуправе.
II
Препоручује се да се шљунак добијен прокопавањем корита реке Дрине низводно од ХЕ
''Зворник'' (што је планска обавеза предвиђена од стране ХЕ ''Зворник'' Мали Зворник)
искористи за планско уређење обала реке Дрине на подручју Сакара, Будишића, Цулина,
Читлука и Велике Реке.
III
Овлашћује се Председник општине да са својим сарадницима (и пре остварења захтева под
тачком I овог Предлога) ступи у преговоре са руководством ХЕ ''Зворник'' Мали Зворник како
би се спровеле тачке I и II ове Одлуке. Такође, Председник општине се овлашћује да у тим
преговорима затражи право коришћења – управљања земљиштем на острву у Цулинама, које би
се пренело на локалну самоуправу, а са циљем да на овом острву локална самоуправа
организује манифестацију ''Цулински мајски сусрети''.
IV
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине Мали
Зворник.

V
Одлуку доставити Председнику општине и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 939/2
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

Република Србија
Општина Мали Зворник
Фонд за развој
Број: о6-900
Дана, 20.10.2009.године
Мали Зворник
На основу члана 14. Фонда за развој општине Мали Зворник („Службени лист општине
Мали Зворник“ бр. 4/07) Програма Фондаа за развој општине Мали Зворник за 2009.годину
број: 06-242 од 23.03.2009.године и Конкурса за доделу бесповратних средстава Фонда за развој
општине Мали Зворник за 2009.годину, број 06-464 од 15.05.2009.године, Управни одбор Фонда
за развој, на седници одржаној дана 09.10.2009.године, донео је
ОДЛУКУ
о додели бесповратних средстава Фонда за развој општине Мали Зворник
за 2009. годину.
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ бесповратна средства из Фонда за развој општине Мали Зворник за
2009.годину, према Програму Фонда за развој општине за 2009.годину број: 06-242 од
23.03.2009.године:
1. Општинској управи општине Мали Зворник - Послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима, као иницијална средства за учешће у решавању инфраструктурних
проблема, у складу са поднетим захтевом у укупном износу од 7.200.000,00 динара
(седаммилионадвестотинехиљададинара) и то:
- За изградњу прикључног ДВ-а 10 кВ ТС „Доња Трешњица“-ТС „Зверовићи“-ТС
„Зверовићи 1 “ и реконструкцију НН мреже „Цулине-гробље“, у износу од 1.260.000,00 динара
(словима: милиондвесташездесетхиљададинара).
- За рехабилитацију локалних путева на подручју узводно од бране Хидроелектране
„Зворник“ – у износу од 2.040.000,00 динара (словима: двамилионачетрдесетхиљададинара).
- За суфинансирање асфалтирања регионалног пута Радаљ - Радаљска Бања у износу од
3.000.000,00 динара (словима:тримилионадинара).
- За реконструкцију крова на амбуланти Дома здравља у Великој Реци, у износу од
900.000,00 динара ( словима: деветстотина хиљададинара).
2. Месној заједници Велика Река бесповратно , на име откупа земљишта за изградњу
фудбалског стадиона у Великој Реци у укупном износу од 2.800.000,00 динара ( словима:
двамилионаосамстотинахиљададинара).
Средства из члана 1. тачка 2. ове Одлуке додељена Месној заједници Велика Река
реализоваће се преко Општинске управе - Послови газдовања грађевинским земљиштем и
путевима.
II
Корисницима средстава из члана 1. ове Одлуке, средства се додељују бесповратно.
III
Међусобна права и обавезе корисника средстава Фонда из члана 1.ове Одлуке и Фонда за
развој, као и начин коришћења средстава регулисаће се посебним уговором.

IV
Средства под тачком члана 1. став 2. алинеја 2. додељена за рехабилитацију локалних
путева искористити тако, да се исфинансирају путни правци који су најдаље одмакли у својој
реализацији.
У поступку коришћења средстава из члана 1. став 2. алинеја 2. 3. и 4. ове Одлуке,
дозвољено је вирманисање и пренос неутрошених средстава из једне позиције у другу само у
оквиру основне намене.
V
Корисници бесповратно додељених средстава из тачке 1.ове Одлуке обавезни су да
средства користе наменски и да по искоришћавању средстава Фонду за развој доставе писани
извешатј, са документима у прилогу.
VI
Одлуку доставити: именованим корисницима средстава, рачуноводству и архиви.
VII
Одлуку објавити у Службеном листу општине Мали Зворник.

Образложење
Управни одбор Фонда за развој општине Мали Зворник, на основу Програма Фонда за
развој општине Мали Зворник за 2009.годину, расписао је Конкурс за доделу бесповратних
средстава из средстава Фонда за 2009. годину, који је објављен дана 15.05.2009. године.
Сагласно опредељеним средствима из Програма, Конкурс је расписан за доделу
бесповратних средстава у укупном износу од 10.000.000,00 динара.
За доделу наведених средстава поднете су две пријаве и то:
Општина Мали Зворник - Општинска управа - Послови газдовања грађевинским
земљиштем и путевима поднела је пријаву за три пројекта, за укупан износ од 10.000.000,00
динара и Месна заједница Велика Река, за откуп земљишта за изградњу фудбалског стадиона у
Великој Реци, за износ од 3.000.000,00 динара.
Управни одбор Фонда за развој општине Мали Зворник на седници одржаној дана
15.10.2009.године, разматрао је поднете пријаве и том приликом утврдио следеће:
Пријава на конкурс Фонда за расподелу бесповратних средстава, коју је поднела
Општинска управа општине Мали Зворник - Послови газдовања грађевинским земљиштем и
путевима оцењена је као пријава у складу са основним циљевима који су прокламовани
Програмом Фонда за развој општине Мали Зворник за 2009.годину, с обзиром на то да путеви,
водовод, канализација, електромрежа, трафостаница, нисконапонска мрежа,
су
инфраструктурни објекти који су у функцији развоја одређених привредних области, као што је
туризам. Поред тога Стратегијом развоја општине Мали Зворник утврђено је, да су носиоци
развоја туристичке делатности приобаље у Великој Реци и Радаљска Бања, који су и
обухваћени поднетим захтевом.
Уз пријаву Општинска управа - Послови грађевинског земљишта и путевима, уредно је
приложила документацију за пројекте за које је конкурисала.
Управни одбор Фонда поднети захтев је оценио оправданим са више аспеката имајући у
виду и следеће:
Као што је напред наведено, Програмом Фонда за развој општине Мали Зворник за 2009.
годину и пропорцијом расподеле средстава, предвиђено је 10.000.000,00 динара средстава за

бесповратно учешће у инфраструктурним инвестицијама, што је садржано и у Конкурсу за
доделу бесповратних средства Фонда за развој за 2009.годину.
Пре свега, општина Мали Зворник, преко Општинске управе - Послови газдовања
грађевинским земљиштем и путевима, у оквиру расположивих буџетских средстава, финансира
развој и одржавање комуналне и путне инфраструктуре и до сада је за те намене издвајала
значајна средства.
Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2009.годину такође су планирана средства за
наведене намене, међутим, због светске економске кризе, чији утицај се одразио у великој мери
и на
нашу економију, прилив средстава у Буџет Општине је знатно испод планираног за период
01.01.2009. до 30.05.2009.године.
Када је разматран сваки пројекат појединачно утврђено јеследеће:
Пројекат за изградњу прикључног далековода 10 кВ ТС „Доња Трешњица“- ТС „Зверовићи“
- ТС „Зверовићи 1“, за који је израђена техничка документација, прибављена грађевинска
дозвола и извршени радови на далеководу - 1 фаза у вредности од 2.801.224,38 динара,
реализује се делом из срдстава Општине као инвеститора, делом учешћем
„Електродистрибуције“ Шабац, Погон Лозница, као суинвеститора, а укупна вредност пројекта
износи 6.053.123,00 динара.
Пројкат реконструкције нисконапонске мреже „Цулине-Читлук“ и
„Цулине-гробље“
реализује се заједничким средствима општине Мали Зворник, учешћем грађана, учешћем
„Електродистрибуције“ Шабац, Погон Лозница и укупна вредност пројекта износи 3.584.143,00
динара.
Реализацијом напред наведена два пројекта нормализовало би се и побољшало напајање
електричном енергијом подручје Месне заједнице Доња Трешњица, као и Месне заједнице
Цулине и Читлук, које је до сада и у овом моменту на веома ниском нивоу, те су чести прекиди
у напајању електричном енергијом, што узрокује и кварове електричних уређаја. Посебан
проблем настаје у периоду јесен-зима, када услед падавина врло често долази до испада из
погона делова електро-мреже, што узрокује кварове како на кућним апаратима тако и на
производним машинама, а све то доводи до отежавања услова живота на овом подручју. Поред
побољшања услова живота самих мештана, реализацијом наведених пројеката створили би се
услови и за отварање мањих пословних погона који би допринели укупном развоју и самих
месних заједница и општине као целине.
Када је путна мрежа на подручју општине Мали Зворник у питању, годинама уназад,
значајна средства из Буџета општине издвајају се за рехабилитацију локалних путева, који су у
незавидном стању. Путеви су великим делом својом дужином макадамски који посебно зими
постају непроходни тако, да општина уз учешће грађана, који такође финансирају изградњу и
поправку локалних путева, улаже значајне напоре за побољшање услова на путној мрежи. У ту
сврху финансира се израда пројектне документације, решавање имовинско правних односа и
друго.
Посебан значај придаје се регионалном путу Радаљ - Радаљска Бања, који је у непримерено
лошем стању, небезбедан за превоз и у летњем периоду, а у зимском скоро да је непроходан и
изузетно ризичан за коришћење.
Као такав, представља ограничавајући фактор даљег развоја целог локалитета Радаљска
Бања али и коришћења постојећих капацитета изграђених на том простору.
Реконструкцијом и асфалтирањем тог пута, пре свега, створили би се услови за квалитетан и
безбедан превоз мештана који исти свакодневно
користе, а поред тога значајно би допринело развоју туризма бањског и рекреативног.
Напред наведени пројекти препознати су као изузетно важни за економски развој општине
и као такви уграђени су у Стратегију и Акциони план економског развоја општине.
Реализација Пројекта реконструкције крова на амбуланти Дома здравља у Великој Реци
такође је приоритетна, с обзиром на то, да се у наведеном објекту обавља превентивна
здравствена заштита становништва, а да је објекат јако неуслован из разлога што кров на
објекту прокишњава и при мало обимнијим падавинама. Велика влага изазива нехигијенске
услове рада, као и немогућност коришћења опреме, а самим тим и незадовољство корисника

оваквим условима. Неиспуњавање основних санитарно-хигијенских услова за рад доводи у
питање даље постојање оваквог вида превентивне заштите, прети затварање од стране
инспекције.
Циљ реализације пројекта је побољшање услова за пружање превентивне здравствене
заштите за грађане насеља Велика Река и околних насеља, испуњавање основних санитарнохигијенских и здравствених услова за рад, враћање поверења грађана.
У погледу захтева Месне заједнице Велика Река, којим су тражена средства Фонда без
обавезе враћања за откуп земљишта за будућу изградњу фудбалског игралишта, Управни одбор
Фонда је имао конкретне резерве, пре свега због некомплетности поднетог захтева, али и због
чињенице, да је процес урбанистичког осмишљавања и пројектовања основних намена простора
у овој Месној заједници у току и да Управни одбор Фонда не може прејудицирати решења за
која није ни надлежан, ни овлашћен, нити стручан.
На интервенцију председника општине, уз презентовање мишљења и дописа одређених
органа, Управни одбор је прихватио изнета становишта, да је за простор који се овим
средствима купује за фудбалско игралиште, дато претходно мишљење и сагласност пројектне
организације и да такав објекат објективно представља потребу грађана ове Месне заједнице и
употпуњује туристичку понуду места.
Поред тога, изградњом игралишта задовољиле би се потребе и млађег узраста деце са
територије МЗ Велика Река, као и осталих Месних заједница: Цулине, Амајић, Доња Трешњица,
Будишић.
Земљиште које планира Месна заједница Велика Реака да откупи, повезано је са земљиштем
ОШ „Никола Тесла“ у Великој Реци, на коме има простора за изградњу фискултурне сале за
потребе школе коју похађа 160 ученика.
С обзиром на напред наведено донета је одлука као у диспозитиву.
Правна поука: Незадовољна страна може тражити преиспитивање ове Одлуке од стране
Управног одбора Фонда у року од 15 дана од дана пријема Одлуке.
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Митар Вимић с.р.

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'' бр. 41/2009),
члана 37. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', бр. 10/08, 13/08 и
2/09) а на предлог Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине
Мали Зворник, на седници од 30.10.2009.год., донела је

РЕШЕЊЕ
О разрешењу члана стручне Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта

I
Разрешава се ДРАГИЦА СТАНКОВИЋ, из Малог Зворника, са функције члана стручне
Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта.
II
Решење ступа на снагу даном доношења
III
Решење доставити именованој и архиви

.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 940
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'' бр. 41/2009),
и члана 37. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', бр. 10/08, 13/08
и 2/09), а на предлог Комисије за избор, именовања и друштвена признања Скупштина општине
Мали Зворник, на седници од 30.10.2009.год., донела је
РЕШЕЊЕ
О именовању чланова стручне Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта

I
У стручну Комисију за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

БРАНКО РАДИЋ, дипл.инж.пољопривреде, Председник,
ДРАГАН ВЕЛОВИЋ, инж.геодезије, члан,
МАРИЦА ЛУКИЋ, геометар, члан,
ЗОРИЦА ЗЕЉКОВИЋ, дипл.инж.пољопривреде, члан
БОШКО МАРКОВИЋ, правник, члан
II

Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врста мера на побољшању пољопривредног
земљишта и улагања средстава на спровођењу тих мера. Такође, посебно ће се утврдити подаци
о локацији, површини, броју, врсти катастарских култура парцела које се обухватају наведеним
програмом, а након тога ће се прибавити и мишљење Комисије из члана 60. став 3. истог
закона.
III
Комисија је дужна да Предлог програма из тачке II овог решења изради и достави Комисији из
члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту.
IV
Комисији мандат истиче 31.12. 2010.године.
V
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење доставити именованим и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 941
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04, 79/05 и 101/05), члана 37. Статута општине Мали
Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог
Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на
седници одржаној 30.10.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора Основне школе
''Бранко Радичевић'' из Малог Зворника

I
Разрешава се ЗОРАН ГАЈИЋ из Малог Зворника, функције члана Школског одбора
Основне школе ''Бранко Радичевић'' из Малог Зворника.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.

III
Решење доставити : именованом и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 942
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04, 79/05 и 101/05), члана 37. Статута општине Мали
Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог
Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на
седници одржаној 30.10.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора Основне школе
''Бранко Радичевић'' из Малог Зворника

I
Разрешава се ДРАГАНА МИШИЋ из Брасине, са функције члана Школског одбора
Основне школе ''Бранко Радичевић'' из Малог Зворника.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.

III
Решење доставити : именованој и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 943
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04, 79/05 и 101/05), члана 37. Статута општине Мали
Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог
Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на
седници одржаној 30.10.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора Основне школе
''Бранко Радичевић'' из Малог Зворника

I
Разрешава се РАДЕНКО ВРАЧЕВИЋ из Малог Зворника, са функције члана Школског
одбора Основне школе ''Бранко Радичевић'' из Малог Зворника.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.

III
Решење доставити : именованој и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 944
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04, 79/05 и 101/05), члана 37. Статута општине Мали
Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог
Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на
седници одржаној 30.10.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора Основне школе
''Бранко Радичевић'' из Малог Зворника

I
Именује се ЗОРАН СТАНКОВИЋ из Малог Зворника, за члана Школског одбора
Основне школе ''Бранко Радичевић'' из Малог Зворника, као представник Савета родитеља у
школи.
II
Новоименованом члану Школског одбора, мандат ће трајати до јуна 2010.год. када
истиче мандат овог Школског одбора.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
IV
Решење доставити : именованом и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 945
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04, 79/05 и 101/05), члана 37. Статута општине Мали
Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог
Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на
седници одржаној 30.10.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора Основне школе
''Бранко Радичевић'' из Малог Зворника

I
Именује се СЛОБОДАН ГЛИГОРИЋ из Малог Зворника, за члана Школског одбора
Основне школе ''Бранко Радичевић'' из Малог Зворника, као представник јединице локалне
самоуправе.
II
Новоименованом члану Школског одбора, мандат ће трајати до 06. јуна 2010. год. када
истиче мандат овог Школског одбора.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
IV
Решење доставити : именованом и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 946
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04, 79/05 и 101/05), члана 37. Статута општине Мали
Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог
Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на
седници одржаној 30.10.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора Основне школе
''Бранко Радичевић'' из Малог Зворника

I
Именује се РАНИСЛАВ БАЈУНОВИЋ из Малог Зворника, за члана Школског одбора
Основне школе ''Бранко Радичевић'' из Малог Зворника, као представник јединице локалне
самоуправе.
II
Новоименованом члану Школског одбора, мандат ће трајати до 06. јуна 2010. год. када
истиче мандат овог Школског одбора.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
IV
Решење доставити : именованом и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 947
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р..

На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04, 79/05 и 101/05), члана 37. Статута општине Мали
Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог
Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на
седници одржаној 30.10.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора Основне школе
''Никола Тесла'' из Велике Реке

I
Разрешава се ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ, са функције члана Школског одбора Основне
школе ''Никола Тесла'' из Велике Реке.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.

III
Решење доставити : именованој и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 948
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04, 79/05 и 101/05), члана 37. Статута општине Мали
Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог
Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на
седници одржаној 30.10.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора Основне школе
''Никола Тесла'' из Велике Реке

I
Именује се ЖИВКО ПЕРИЋ из Црнче, за члана Школског одбора Основне школе
''Никола Тесла'' из Велике Реке, као представник запослених у школи.
II
Новоименованом члану Школског одбора, мандат ће трајати до 25. маја 2011.год. када
истиче мандат овог Школског одбора.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
IV
Решење доставити : именованом и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 949
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04, 79/05 и 101/05), члана 37. Статута општине Мали
Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог
Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на
седници одржаној 30.10.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора Основне школе
''Милош Гајић'' из Амајића

I
Разрешава се РАДМИЛА БОЖИЋ, са функције председника Школског одбора Основне
школе ''Милош Гајић'' из Амајића.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.

III
Решење доставити : именованој и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 950
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04, 79/05 и 101/05), члана 37. Статута општине Мали
Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог
Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на
седници одржаној 30.10.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора Основне школе
''Милош Гајић'' из Амајића
I
Именује се МИЛЕНА МАТОВИЋ из Лознице, за члана Школског одбора Основне
школе ''Милош Гајић'' из Амајића, као представник запослених у школи.
II
Новоименованом члану Школског одбора, мандат ће трајати до јуна 2010.год., када
истиче мандат овог Школског одбора.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
IV
Решење доставити : именованој и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-951
30.10.2009. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав., с.р.

На основу члана 18. и 64. Статута општине Мали Зворник ("Сл. лист општине Мали
Зворник'', број 10/08) и члана 6. став 1. тачка 6. Закона о заштити становништва од заразних
болести које угрожавају целу земљу (''Сл. лист СРЈ'', број 46/96), председник општине Мали
Зворник, донео је

НАРЕДБУ
О ПРЕВЕНТИВНОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ превентивна дератизација на подручју општине Мали Зворник, која
ће обухватити:
- објекте, радне, магацинске, складишне и друге просторије и објекте предузећа и
других привредних субјеката,
- пословне објекте и радне просторије приватних предузетника,
- стамбене зграде,
- зелене и друге јавне површине.
2. Као овлашћеној организацији дератизација се поверава Предузећу за санитарну и
еколошку заштиту, производњу и трговину ''ЕКО ТИМ'' Лозница, а вршиће се у периоду од
17.09.2009. до 30.09.2009.године.
3. Трошкови дератизације падају на терет корисника услуга осим трошкова из тачке 1.
став 3. и 4. који ће бити плаћени из буџета општине Мали Зворник.
4. Надзор над извођењем дератизације вршиће општински комунални инспектор.
5. Контролу спровођења Наредбе вршиће Општинска управа, односно комунална
инспекција.
6. Ову Наредбу објавити на огласним таблама свих субјеката, јавним огласним таблама и
путем средстава јавног информисања.
7. Ову Наредбу објавити у ''Службеном листу општине Мали Зворник''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-825
у М.Зворнику, 15.09.2009. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Мр Милан Тодоровић,с.р.

На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', број 16/97),
члана 1. Одлуке о преношењу овлашћења за давање сагласности на цене производа и услуга у
комуналној делатности(''Сл.лист општине М.Зворник'', бр. 3/09) и члана 64. став 1. тачка 3.
Статута општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09),
председник општине Мали Зворник, уз сагласност Општинског већа, на седници одржаној
23.10.2009. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I Даје се сагласност ЈКП ''Дрина'' из Малог Зворника, на новоутврђене цене грејања за
грејну сезону 2009/2010, тако да наведене цене износе:
А- ДОМАЋИНСТВА
1. По површини (где се не мери потрошња)
а) за потрошену енергију
- 98,58 дин/м2/мес.- на 6 месеци, (у току грејне сезоне),
и
б) за ангажовану снагу
- 13,61 дин/м2/мес.- на 12 месеци (током целе године)
2. По измереној потрошњи
а) за потрошену енергију
- 5,40 дин/kwh – на основу потрошње,
и
б) за ангажовану снагу
- 108,10 дин/kw/мес. – на 12 месеци ( у току целе године)
Б–ПРИВРЕДА
1. По површини:
а) за потрошену енергију
- 197,16 дин/м2/мес.- на 6 месеци
и
б) за ангажовану снагу
- 27,22 дин/м2/мес.- на 12 месеци (током целе године)
2. По измереној потрошњи
а) за потрошену енергију
- 10,80 дин/kwh
и
б) за ангажовану снагу
- 216,20 дин/kw/мес. – на 12 месеци ( у току целе године)

Ц- П О В Л А Ш Ћ Е Н И
1. По површини:
а) за потрошену енергију
- 147,87 дин/м2/мес.- на 6 месеци,
и
б) за ангажовану снагу
- 20,42 дин/м2/мес.- на 12 месеци (током целе године)
2. По измереној потрошњи
а) за потрошену енергију
- 8,10 дин/kwh
и
б) за ангажовану снагу
- 162,15 дин/kw/мес. – на 12 месеци ( током целе године)
II Цене из тачке I овог закључка примењиваће се од 01.11.2009. године..
III Целокупно задужење од почетка грејне сезоне до дана ступања на снагу овог
закључка фактурисаће се закључно са 31.10.2009.године.
IV Одобрава се попуст 5% за купце у категорији домаћинстава, који плаћање рачуна
изврше до 15-ог у месецу за претходни месец.
Попуст могу користити купци само ако су измирили сав претходни дуг.
V Закључак објавити у ''Службеном листу општине Мали Зворник''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 881/1
Дана, 28.10.2009.године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Мр Милан Тодоровић, с.р.

