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На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и
36/09) и члана 37. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник „
број 10/08, 13/08 и 2/09) Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној дана
25.06.2010 године, донела је
ОДЛУКУ
о Буџетском фонду за заштиту животне средине општине
Мали Зворник

Оснивање Фонда
Члан 1
Овом одлуком оснива се Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Мали
Зворник (у даљем тексту: Буџетски фонд).
Члан 2
Овом одлуком уређује се:
1. сврха оснивања Фонда,
2. време на које се Фонд оснива,
3. орган управе одговоран за управљање Фондом и
4. извори финансирања Фонда.
Сврха оснивања Фонда
Члан 3
Сврха оснивања Фонда је финансирање програма, пројеката и других активности у
области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређивања животне средине на територији
општине Мали Зворник (у даљем тексту: општине). .
Време на које се Фонд оснива
Члан 4
Фонд се оснива на неодређено време.

Органи општине одговорни за управљање Фондом
Члан 5 .
Председник општине управља Буџетским фондом за заштиту животне средине општине
Мали Зворник.
Председник општине одговоран је за управљање средствима буџетског Фонда.
Председник општине одговоран је за законито и наменско коришћење средстава Фонда.

Извори финансирања и средства за пословање Фондом
Члан 6
Средства за рад Фонда обезбеђују се из:
1. апропријација обезбеђених у оквиру буџета општине за текућу годину;
2. дела наменских средстава од накнаде за загађивање животне средине које загађивач плаћа, у
складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине (у даљем тексту: Закон);
3. дела средстава остварених од накнаде у складу са чланом 84. Закона;
4. средстава остварених од накнаде у складу са чланом 87. Закона;
5. прихода остварених на основу међународне, регионалне и локалне сарадње и сарадње са
републичким органима на програмима, пројектима и другим активностима у области заштите
животне средине;
6.средстава остварених по основу промене власништва предузећа остварених у поступку
приватизације;
7. прилога, донација, поклона и помоћи,
8. средстава остварених на конкурсима (домаћим и иностраним) за програме и пројекте
9. других средстава у складу са Законом.
Коришћење средстава Фонда
Члан 7.
Средства буџетског фонда користе се наменски за финансирање програма заштите
животне средине, локалних акционих и санационих планова у складу са Националним
програмом, програмима из чл. 65. и 66. Закона, а користиће се према посебном Програму, који
доноси Скупштина општине Мали Зворник за текућу годину.
На усвојени Програм коришћења средстава Фонда из става 1. овог члана сагласност даје
Министарство надлежно за заштиту животне средине.

Извештај о коришћењу средстава остварених по основу накнаде за заштиту животне
средине, Скупштина општине Мали Зворник доставља Министарству надлежном за заштиту
животне средине најкасније до 31.марта текуће године за претходну годину, односно на захтев
Министарства.
Члан 8 .
Председник општине овлашћен је за располагање средствима са евиденционог рачуна
Фонда.
Члан 9.
На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна Фонда преносе се у наредну
годину.
Члан 10.
Буџетски фонд послује у складу са Законом којим се уређује буџетски систем.
Буџетски Фонд као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, у оквиру раздела
Општинска управа отвара председник општине или лице које председник овласти.
Члан 11 .
Стручне, административне и друге послове за Фонд обавља Општинска управа општине
Мали Зворник .
Члан 12.
По укидању Фонда, права и обавезе Фонда преузима Општинска управа, а средства Фонда
остају средства буџета Општине Мали Зворник.
Члан 13
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Мали Зворник“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-727

Председник

Дана, 25.06.2010.

Скупштине општине

Мали Зворник

Радован Тадић, с.р.

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине
општине Мали Зворник садржан је у члану 100. Закона о заштити животне средине („Службени
гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) и члану 37. Статута општине Мали Зворник („Службени лист
општине Мали Зворник „ број 10/08, 13/08 и 2/09).
Чланом 100.Закона о заштити животне средине регулисано је да су општине у обавези да
отворе буџетски фонд у складу са законом којим се уређује буџетски систем.
У ставу 2. истог члана регулисано је, да су накнаде остварене по основу члана 85, 85а. и
87. наведеног закона приход буџетског фонда општина, а ставом 3. прецизирано је да се средства
буџетског фонда користе наменски, за финансирање акционих и санационих планова у складу са
Националним програмом, односно за финансирање програма и планова општина из члана 68.
закона.
Истим чланом је регулисано да се средства буџетског фонда за заштиту животне средине
користе на основу утврђеног програма коришћења средстава фонда који доноси надлежни орган
општине, уз прибављање сагласности Министарства надлежног за послове заштите животне
средине.
Чланом 37. Статута општине Мали Зворник регулисано је да Скупштина општине у
складу са законом доноси прописе и друге опште акте.
У складу са напред наведеним урађен је Нацрт Одлуке о Буџетском фонду за заштиту
животне средине општине Мали Зворник.
Овом Одлуком оснива се Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Мали
Зворник и уређује се: сврха основања фонда, време на које се Фонд оснива, орган општине
одговоран за управљање Фондом и извори финансирања Фонда.Одлукаје сачињена у шест
поднаслова и 13. чланова.
Предлог Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине уссвојило је Општинско
Веће општине Мали Зворник на седници одржаној дана 15.06.2010.године и предлаже се
Скупштини општине Мали Зворник да Одлуку о Буџетском фонду за заштиту животне средине
општине Мали Зворник усвоји у датом тексту.

Председник општине
Миодраг Лазић с.р.

ДОПУНА ТЕКСТА ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О Буџетском фонду за заштиту животне средине општине
Мали Зворник
1. На страни 2. иза поднаслова „Органи општине одговорни за управљање Фондом“
поднаслов „Председник општине“ брише се из разлога што се у тексту појавио као
техничка грешка.
2. Алтернатива члана 5. гласи:
„Општинска управа управља средствима Фонда и одговорна је за законито и
наменско коришћење средстава Фонда.
Председник општине овлашћен је за располагање средствима Фонда и одговоран је
за законито и наменско коришћење средстава Фонда.
Напомена: Чланом 64. став 2. тачка 9. Закона о буџетском систему стоји: „Надлежно
министарство односно локални орган управе одговоран је управљање Фондом“.
У неким градским општинама Одлуком је дефинисано да средствима управља Градска
управа ( нпр. Ужице, Чачак) док је у једном броју градских општина Одлуком је предвиђено да
Фондом управља Фондом градоначелник, односно лице које он овласти.“
3. У зависности од тога какав се усвоји текст члана 5. дефинисати и члан 8. Одлуке.
4. У члану 7. став 3. уместо „ Општинско веће општине Мали Зворник дужно је да на
Предлог Програма коришћења средстава Фондс прибави саггласност Министарства надлежног за
заштиту животне средине, да стоји:
„ Скупштина општине Мали Зворник дужна је да на Програм коришћења средстава Фондс
прибави саггласност Министарства надлежног за заштиту животне средине „
5. У члану 12. Уместо „По укидању Фонда, права и обавезе Фонда преузима надлежни
орган из члана 5. став 2. Одлуке, а средства Фонда остају средства Буџета општине Мали
Зворник“
да стоји:
„По укидању Фонда, права и обавезе Фонда преузима Општинска управа општине Мали
Зворник, а средства Фонда остају средства Буџета општине Мали Зворник“.
ОПШТИНСКА УПРАВА

На основу члана 20.и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007) члана 1. и 21. Закона о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС“ бр.20/77,
24/85 и 6/89 и „Службени гласник РС“ 53/93,48/94 и 101/2005), члана 37. Статута општине Мали
Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 10/08, 13/08 и 2/09) Скупштина општине
Мали Зворник на седници одржаној дана 25.06.2010.године, донела је
ОДЛУКУ
О сахрањивању и гробљима на подручју општине Мали Зворник
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком прописују се услови и начин организовања послова на уређивању и
одржавању гробља, сахрањивању, одређивању и стављању гробља ван употребе као и други
услови везани за обављање погребних услуга на територији општине Мали Зворник.
Уређивање, одржавање гробља и сахрањивање је комунална делатност од општег интереса.
Члан 2
Гробље је земљиште које је урбанистичким планом одређено за сахрањивање, спада у групу
комуналних објеката од посебног друштвеног интереса и не може бити предмет јавног промета.
Гробље у употреби мора испуњавати услове прописане важећим законским прописима.
Члан 3
Приликом одређивања земљишта за гробље мора се посебно водити рачуна о заштити изворишта
за снабдевање водом, објеката за снабдевање водом за пиће, геолошком саставу тла, као и
санитарним и другим условима прописаним важећим законским прописима за подизање гробља.
- У Малом Зворнику је у употреби православно гробље и гробље припадника муслиманске
вероисповести, оба у МЗ Доње Насеље.
- У насељеном месту Доња Борина у употреби је гробље: Клисари, Подгајница, Дуге њиве,
Спасовница, Сенари и Воћњак.
- У насељеном месту Брасина у употреби је гробље Речани, Чолаковићи и Батар.
- У насељеном месту Будишић у употреби је гробље Плоче и Влашке њиве.
- У насељеном месту Радаљ у употреби је гробље Клек, Буково брдо, Живановићи и Оштрељ.
- У насељеном месту Читлук у употреби је гробље Читлук, Њиве и Церик.
- У насељеном месту Доња Трешњица у употреби је гробље Рудине, Грабовац, Мишковци и
Радашевац.
- У насељеном месту Цулине у употреби је гробље Спасовница и Гојсалица.

У насељеном месту Велика Река, Амајић и Сакар нема званичног гробља и мештани се
сахрањују у породичним гробљима.
У свим насељеним местима општине Мали Зворник, сахрањивање се у великој мери и
уобичајено врши на породичним гробљима
Ван редовне употребе је гробље муслиманске вероисповести насељеном месту Сакар
Члан 4
Управљање православним гробљем, уређивање и одржавање гробља у Малом Зворнику и делом
гробља Воћњак у МЗ Доња Борина врши Јавно комунално предузеће "Дрина" Мали Зворник.
Гробљем припадника муслиманске вероисповести управља, уређује и одржава Исламска верска
заједница - Одбор у Малом Зворнику.
У осталим насељеним местима на подручју општине Мали Зворник о уређивању и одржавању
гробља старају се месне заједнице на чијим подручјима се налази гробље.
Обављање појединих послова из оквира ове комуналне делатности општина Мали Зворник може
поверити другом предузећу, односно предузетнику, уговором на основу јавног конкурса, на
време до пет година. Уколико то предузеће, односно предузетник преузме обавезу улагања
средстава у наведену делатност, период на који се поверавање врши може трајати онолико
колико траје период повраћаја уложених средстава, али не дуже од 25 година.
Предузеће које је основано за обављање комуналне делатности, друго предузеће, односно
предузетник коме се повере послови обављања комуналне делатности, дужни су да се у свом
раду у свему придржавају закона и одредаба ове Одлуке.
II УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
Члан 5
Уређивање и одржавање гробља у смислу ове Одлуке је опремање простора за сахрањивање,
уређивање, опремање и одржавање објеката и уређаја на гробљу који служе за обављање
погребних услуга (капеле, чуварске кућице, јавни WЦ-и, јавне чесме и сл.), уређивање и
одржавање путева и стаза унутар гробља и простора између гробних места, одржавање зеленила,
јавне расвете, чистоће и реда на гробљу, уклањање снега и леда унутар гробља, као и обављање
других послова који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља и одржавањем гробних места
и надгробних обележја.
Уређивање и одржавање гробља врши се у складу са урбанистичким и санитарним прописима
као и програмом предузећа, предузетника и месне заједнице којима је поверено обављање ове
комуналне делатности.
Програм се доноси до краја календарске године за следећу годину.
Уређивање и одржавање гробних места врше закупци гробних места.
Предузеће, предузетник, односно месна заједница која управља гробљем дужно је на захтев
закупца гробног места да уређује и одржава гробна места, уз одговарајућу накнаду,

Члан 6
Предузеће, предузетник, односно месна заједница дужни су да по истеку рока од 40 дана од дана
сахране уклоне са гроба положене венце и осушено цвеће.
Члан 7
За коришћење гробних места (гробови и гробнице), за уређивање и одржавање гробља плаћа се
накнада, и то:
1. за закупљено гробно место,
2. за уређење гробног места - израда опсега,
3. за израду гробнице,
4. за одржавање гробља и гробног места,
5. за трошкове сахране.
Висина накнаде утврђује се на начин прописан Законом.
Члан 8
Занатски и други радови на гробљу могу се обављати под следећим условима:
1. по претходној пријави и добијеном одобрењу предузећа, предузетника, односно месне
заједнице и Оделења за пореску администрацију, привреду, урбанизам и инспекцијске послове
Општинске управе општине Мали Зворник;
2. предузеће, предузетник, односно месна заједница могу у одређене дане и у одређено доба
године забранити извођење радова на гробљу ван радног времена, у дане кад се не ради и у дане
државних празника;
3. грађевински материјал (песак, шљунак, камен, цемент и др.) дозвољено је држати на гробљу
само за време које је неопходно за завршетак радова, а у случају прекида радова, као и после
завршених радова, извођач је дужан да простор на коме су извођени радови без одлагања доведе
у исправно стање;
4. за превоз материјала потребног за извођење занатских радова на гробљу могу се користити
само путеви и стазе које одреди предузеће, предузетник, односно месна заједница;
5. ако се приликом извођења радова пронађу делови сандука, кости и сл. радови се морају одмах
обуставити и о томе без одлагања обавестити предузеће, предузетник, односно месна заједница;
6. ако се приликом извођења радова нађу предмети од вредности, они се морају без одлагања
предати предузећу, предузетнику, односно месној заједници;
Извођачу радова који се не придржава одредаба овог члана, предузеће, предузетник односно
месна заједница може забранити рад на гробљу.

Предузеће, предузетник, односно месна заједница може да уклони све додатне предмете и засаде
чије је постављање, односно сађење забрањено овом Одлуком, и то о трошку корисника гробног
места.
Члан 9
Гробља - споменици културе, спомен-гробнице и споменици који су проглашени за културно
добро-споменике културе, уређују се и одржавају по одредбама Закона о заштити споменика
културе.
Евиденцију о споменицима културе из става 1. овог члана води надлежна организација за
заштиту споменика културе.
Члан 10
Уређивање и одржавање гробља и гробова бораца врши се у складу са Законом о уређивању и
одржавању гробља бораца.
Гробља и спомен-обележја на гробовима бораца који су проглашени за споменике културе
уређују се и одржавају по одредбама Закона о заштити споменика културе.
III САХРАЊИВАЊЕ
а) Опште одредбе
Члан 11
Под сахрањивањем, у смислу ове Одлуке, подразумева се укоп посмртних остатака умрлог на
гробљу које је у употреби и друге радње које се са тим циљем предузимају.
Члан 12
Сахрањивање посмртних остатака на гробљу, врши се из просторија на гробљу у којима се
смештају и чувају посмртни остаци до сахране, у даљем тексту: (капела) или преношењем
посмртних остатака од куће умрлог до гробља на уобичајени начин.
Члан 13
Сахрањивање се може вршити само на гробљу које је одређено одлуком донетом у складу са
законом.
Сахрањивање ван гробља (на приватним имањима и слично), није дозвољено.
Пријава о извршеном сахрањивању ван гробља подноси се Одељењу за пореску администрацију,
привреду, урбанизам и инспекцијске послове.
По пријави о извршеном сахрањивању ван гробља Одељење за за пореску администрацију,
привреду, урбанизам и инспекцијске послове донеће у року од 8 дана од дана добијања пријаве
одговарајуће решење лицима која су сахрањивање извршила да у року од 15 дана од дана
добијања решења о свом трошку изврше ископавање и премештање посмртних остатака умрлог
на начин прописан ставом 1. овог члана.

Уколико лице које је обавезано решењем органа из става 4. овог члана не изврши ископавање и
пренос посмртних остатака умрлог лица у остављеном року, ово Одељење ће донети Закључак о
принудном извршењу решења које ће спровести ЈКП "Дрина", Мали Зворник.
Сви трошкови принудног извршења падају на терет лица из става 4. овог члана.
Члан 14
Сахрањивање се врши у складу са одговарајућим санитарним прописима на начин који одговара
пијетету умрлог, достојанству места на коме он почива и уз поштовање сродника умрлог и
других особа која су била блиска са умрлим.
б) Пријављивање смртног случаја
Члан 15
Лица која су дужна да изврше сахрањивање, односно најближи сродници умрлог дужни су
најкасније у року од 12 часова по утврђеној смрти, пријавити смртни случај предузећу,
предузетнику, односно месној заједници ради одређивања времена сахране, преноса посмртних
остатака до капеле на гробљу и вршења других услуга везаних за сахрањивање.
Члан 16
Предузеће, предузетник, односно месна заједница ће преузети посмртне остатке умрлог,
сместити у капелу на гробљу (на коме је капела изграђена) и чувати их до сахране уколико то
захтева лице које је дужно да изврши сахрањивање.
Члан 17
Уколико је смрт наступила у болници или у установи где је лице било смештено, а у року од 24
часа се не јави лице које је по закону дужно да обезбеди сахрану, надлежна служба болнице,
односно установе социјалне заштите пријавиће смртни случај предузећу, односно предузетнику
ради преузимања и сахрањивања посмртних остатака.
Сахрањивање лица из претходног става овог члана врши се на гробљу у Малом Зворнику (или
гробљу у Месној зајдници у којој је умрли пре смрти имао пребивалиште.)
Трошкове преноса и сахрањивања умрлих лица из става 1. овог члана сноси општина Мали
Зворник.
Општина Мали Зворник има право на накнаду трошкова из става 3. овог члана од лица која су
била дужна да обезбеде сахрањивање, односно из заоставштине умрлог лица.
Члан 18
Пренос посмртних остатака из места у место, врши се специјалним возилом или средствима
јавног саобраћаја под посебним условима.
За пренос посмртних остатака умрлог од заразних болести примењују се посебни прописи.

Члан 19
Ковчег са посмртним остацима умрлог може остати у капели до времена за сахрану, с тим што то
време не може бити дуже од 48 часова од пријема посмртних остатака.
Ковчег са посмртним остацима може остати у кући умрлог до времена за сахрану, с тим што то
време не може бити дуже од 48 сати од момента утврђивања смрти.
Сахрањивање се може извршити најраније по истеку 24 часа од момента наступања смрти.
в) Коришћење гробног места
Члан 20
Покопавање посмртних остатака врши се у одређено гробно место на за то предвиђеној парцели.
Под гробним местом подразумева се гроб и гробница.
Умрли чланови једне породице сахрањују се по правилу један поред другог, ако има слободних
гробних места.
Гробна места могу бити одвојена (појединачна) и повезана (породична), али не више од четири
гробна места у једном опсегу.
Члан 21
Гробно место из члана 20. ове Одлуке даје на коришћење предузеће, предузетник, односно месна
заједница.
Код прве сахране гроб и гробно место дају се на коришћење на време од 10 година, а гробница на
време од 50 година.
Члан 22
Гробно место код прве сахране даје се на коришћење сродницима умрлог по следећем редоследу:
брачни друг умрлог, дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог.
У случају да нема лица из става 1. овог члана гробно место даје се на коришћење лицу по
следећем редоследу: остали сродници умрлог по крви у побочној линији до четвртог степена
сродства, брачни другови сродника наведених у овом ставу.
Изузетно, ако нема лица из ст. 1. и 2. овог члана, гробно место даје се на коришћење лицу које
обезбеди сахрањивање умрлог.
Члан 23
Међусобна права и обавезе између лица коме се даје гробно место на коришћење (у даљем
тексту: корисник гробног места) и предузећа, предузетника, односно месне заједнице уређују се
писаним уговором који се закључује одмах. а најкасније у року од шест месеци од дана
сахрањивања умрлог.

Уговор из става 1. овог члана закључује се на одређено време, сагласно ставу 2. члана 21. ове
Одлуке.
Гробно место које је дато на коришћење не може се стављати у правни промет.
Члан 24
Гробно место даје се на коришћење лицу по редоследу утврђеном у ст. 1. и 2. члана 22. ове
Одлуке.
Ако има више лица истог степена сродства са умрлим, корисник гробног места је лице које они
споразумно, између себе, одреде. У супротном, предузеће, предузетник, односно месна заједница
ће одредити корисника гробног места.
Члан 25
После прве сахране у исто гробно место могу се уз писмену сагласност корисника гробног места
сахранити лица из ст. 1. и 2. члана 22. ове Одлуке. У случају одсутности корисника гробног
места, сагласност дају лица по редоследу сродства из члана 22. ове Одлуке.
Члан 26
У случају смрти корисника гробног места, право коришћења гробног места припада физичком
лицу које је оглашено за његовог наследника.
Ако је више лица оглашено за наследнике, ова лица дужна су једног између себе да одреде као
заједничког пуномоћника и да примерак пуномоћја, овереног код суда, доставе предузећу,
предузетнику, односно месној заједници. У противном, то лице у складу са одредбама Одлуке
одредиће предузеће, предузетник, односно месна заједница а остала лица евидентираће као
сукориснике гробног места.
Члан 27
Посмртни остаци сахрањених лица почивају у гробном месту најмање 10 година од дана
сахрањивања (у даљем тексту: рок обавезног почивања).
У гроб за који није истекао рок обавезног почивања могу се сахрањивати само лица из става 1.
члана 22. ове Одлуке, уз писмену сагласност корисника гробног места,
Члан 28
Корисник гробног места, породица, сродници и друга лица имају право да по истеку рока
обавезног почивања продуже рок почивања, под условом да се гробно место уредно одржава и да
је плаћена накнада, у складу са одредбама ове Одлуке, за протекло време почивања.
Предузеће, предузетник или месна заједница су дужни да обавесте закупца гробног места да је
рок закупа истекао и упозорити га на обавезу да у најскоријем року изврши уплату за наредни
период закупа.
Не може се продужити рок почивања за гробна места на гробљу или делу гробља, која су
стављена ван употребе.

Члан 29
Посмртне остатке из гробова и гробница којима је истекао рок обавезног почивања, а рок
почивања није продужен, предузеће, предузетник, односно месна заједница преноси у посебан
заједнички гроб или гробницу о чему предузеће, предузетник, односно месна заједница води
посебну евиденцију и трајно чува податке о лицима чији су посмртни остаци пренети.
Пре преноса посмртних остатака у смислу става 1. овог члана предузеће, предузетник, односно
месна заједница дужни су да писмено опомену корисника гробног места да ће, уколико у року од
30 дана не плати накнаду из члана 28. ове Одлуке и на тај начин продужи рок почивања,
извршити пренос посмртних остатака у посебан заједнички гроб или гробницу и одредити другог
корисника тог гробног места, а надгробна обележја и друге предмете уклонити без обавезе
њиховог чувања.
У случају када се писмена опомена није могла уручити из било којих разлога, предузеће,
предузетник, односно месна заједница ће путем обавештења у средствима јавног информисања
позвати корисника гробног места да поступи у складу са одредбама става 2. овог члана, указујући
на последице пропуштања. Обавештење се објављује према потреби и, по правилу, користи се за
истовремено обавештавање већег броја корисника гробних места.
Члан 30
Изградња, односно реконструкција гробнице може се вршити уз претходно прибављену дозволу
Оделења за пореску администрацију, привреду, урбанизам и инспекцијске послове.
Члан 31
Предузеће, предузетник, односно месна заједница дужни су да о сахрањивању воде уредну
евиденцију.
г) Ископавање и пренос посмртних остатака
Члан 32
Оделења за пореску администрацију, привреду, урбанизам и инспекцијске послове општинске
управе, на захтев заинтересованог лица издаје одговарајући акт којим се одобрава ископавање
посмртних остатака сахрањеног ради преноса истих на друго гробље.
Уз захтев из претходног става мора се приложити:
1. Решење о испуњености услова за вршење ексхумације посмртних остатака Републичког
санитарног инспектора,
2. Доказ о обезбеђењу места за сахрану на другом гробљу.
Члан 33
Захтев за ископавање и пренос посмртних остатака сахрањеног могу поднети сродници
сахрањеног и друга заинтересована лица, а оправданост поднетог Захтева за ископавање и пренос
посмртних остатака цени Одељење из члана 30. ове Одлуке.
Трошкове ископавања и преноса посмртних остатака сноси подносилац захтева.

Члан 34
Посмртне остатке из гробова којима је истекао рок почивања, а није продужен рок почивања,
предузеће, предузетник, односно месна заједница може ископати и пренети у други гроб или
гробницу.
О намери ископавања посмртних остатака и њиховом преносу у смислу става 1. овог члана,
морају се писмено обавестити сродници сахрањених и позвати да у року од 30 дана од дана
обавештења продуже рок почивања.
Уколико су сродници сахрањених непознати или се не може утврдити њихово место
пребивалишта, обавештење из претходног става објавиће се на уобичајени начин средствима
јавног информисања.
По истеку рока из става 2. овог члана посмртни остаци се могу ископати и пренети у друго, за то
одређено место, уклонити споменици, други гробни знакови и предмети који се налазе на
гробном месту о чему се води посебна евиденција.
IV УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПСЕГА ГРОБНИХ МЕСТА
И НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА
Члан 35
Корисник гробног места дужан је да закупљено гробно место уреди изградњом опсега, а најдаље
у року од годину дана од дана закупа гробног места.
Члан 36
О облику надгробних споменика одлучују лица која их постављају, с тим да се надгробни
споменици по димензијама и начину израде уклапају у План уређења гробља.
Лица која постављају надгробне споменике потребно је да пре њихове уградње прибаве
сагласност предузећа, предузетника, односно месне заједнице да су надгробни споменици
израђени у складу са планом уређења гробља.
V ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ
Члан 37
О одржавању реда на гробљу стара се предузеће, предузетник односно месне заједнице.
Члан 38
На гробљу је забрањено:
1. наношење штете надгробним обележјима (споменицима и другим предметима на гробним
местима);
2. прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других засада;
3. гажење, прљање и скрнављење гробних места;

4. нарушавање мира на гробљу;
5. увођење животиња;
6. вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила ако то није одобрено посебном
дозволом предузећа, предузетника, односно месне заједнице и осим у случају потребе везане за
сахрану, задушнице и подушја;
7. на стазама, путевима и зеленим површинама стварати нечистоћу, бацати увело цвеће и друге
предмете;
8. исписивање непристојних натписа, слика или било каквих других погрдних и увредљивих
речи;
9. отварање гробова и гробница;
10. употребљавање објеката на гробљу противно сврси за коју су намењене;
11. сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог
растиња без дозволе предузећа, предузетника, односно месне заједнице;
12. држање грађевинског материјала у гробљима;
13. сахрањивање умрлог ван одобреног гробног места;
14. продавање било какве робе без одобрења предузећа, предузетника, односно месне заједнице;
15. сваки поступак којим се скрнаве надгробни споменици, гробнице и гробља;
16. на гробљу је забрањено подизање и постављање обележја или других ознака које нису у вези
са сахрањеним лицима на гробљу;
17. забрањено је постављање обележја на гробницама, споменицима и спомен-обележјима који
изгледом, знацима или натписом вређају патриотска, верска, национална и друга осећања
грађана.
Члан 39
Одредбе ове Одлуке којима се прописује ред на гробљу предузеће, предузетник, односно месна
заједница дужни су да истакну на видном месту на улазу у гробље.
Уколико предузеће, предузетник, односно месна заједница уочи било који прекршај из члана 38.
ове Одлуке дужно је да упозори прекршиоца, а у случају непоступања поднесе захтев комуналној
инспекцији.
VI СТАВЉАЊЕ ГРОБЉА ИЛИ ДЕЛА ГРОБЉА ВАН УПОТРЕБЕ
Члан 40
Гробље или део гробља се може ставити ван употребе (забранити сахрањивање) из санитарних,
урбанистичких и других оправданих разлога или ако на гробљу више нема места за сахрањивање.

Одлуку о стављању гробља или дела гробља ван употребе доноси Скупштина општине Мали
Зворник на предлог предузећа, предузетника, односно месне заједнице.
Гробље стављено ван употребе или део таквог гробља може се користити за друге намене према
урбанистичком плану и у складу са законом по истеку рока почивања за сва гробна места, или
после извршеног преноса посмртних остатака из оних гробних места за која још није истекао рок
којим је продужено почивање посмртних остатака.

VII СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 41
Средства за обављање комуналне делатности сахрањивања обезбеђују се из цене комуналне
услуге коју плаћају непосредни корисници.
Средства за нова гробља и изградњу објеката за потребе гробља обезбеђују се у буџету из
накнаде за коришћење грађевинског земљишта, из средстава предузећа, односно предузетника,
накнаде за коришћење гробног места, као и других извора у складу са законом.
Члан 42
За сахрањивање и друге погребне услуге у вези са сахрањивањем (опремање умрлих, превоз
посмртних остатака, чување посмртних остатака до сахрањивања, спровођење церемоније
сахрањивања и др.), предузеће, предузетник, односно месна заједница утврђује цену услуге у
складу са Законом о комуналним делатностима, уз сагласност Скупштине општине.
Цена услуге из става 1. овог члана плаћа се и приликом ископавања посмртних остатака.
Члан 43
За закуп, коришћење, уређивање и одржавање објеката на гробљу, као и за коришћење услуга на
гробљу (одржавање путева и стаза, простора између гробних места, зеленила, јавне расвете,
чистоће и реда и др.), корисник гробног места плаћа накнаду.
Накнаду из става 1. овог члана, уз сагласност Скупштине општине, утврђује предузеће,
предузетник, односно месна заједница.

VIII НАДЗОР
Члан 44
О спровођењу ове Одлуке стараће се Оделење за пореску администрацију, привреду, урбанизам и
инспекцијске послове општинске управе Општине Мали Зворник.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке врши комунални инспектор.

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45
Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће,
односно предузетник ако не поступи по одредбама члана 5, 6, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 27, 31, 37, 38,
39. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 5.000,00 до 25.000,00
динара и одговорно лице у предузећу, месној заједници или предузетник.
Члан 46
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се физичко лице ако поступи
супротно одредбама члана 8, 13, 15, 19, 23, 35, 38. ове Одлуке.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47
Решавање имовинско-правних односа и прибављање земљишта за потребе проширења гробља у
Малом Зворнику и формирање и проширење гробаља у Месним заједницама општине врше
надлежни органи општине Мали Зворник и Месних заједница.
Члан 48
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о сахрањивању и гробљима ("Сл. лист
општине Мали Зворник", бр. 6/78 и 2/98).
Члан 49
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Мали
Зворник".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06 - 728
Дана, 25.06.2010.године
У Малом Зворнику

Председник Скупштине општине
Радован Тадић, с.р.

Образложење
Правни основ за израду ове Одлуке о сахрањивању и гробљима садржан је у члану 20.и 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007) члана 1. и 21. Закона о
сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС“ бр.20/77, 24/85 и 6/89 и „Службени гласник
РС“ 53/93,48/94 и 101/2005), и члана 37. Статута општине Мали Зворник („Службени лист
општине Мали Зворник“ бр. 10/08, 13/08 и 2/09).
Чланом 20. и 32. Закона о локалној самоуправи регулисано је да Општина преко својих
органа, у складу са Уставом и законом уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних
делатности – уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање, као и организационе, материјалне
и друге услове за њихово обављање.
Одредбама члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима регулисано је, да се сахрањивање
умрлих, одређивање и стављање ван употребе гробља, као и начин управљања, одржавања и
уређивања гробља на подручју општине врши у складу са Законом о сахрањивању и гробљима и
другим прописима који се односе на сахрањивање и гробља, .док је у члану 21. став 1. истог
Закона прписано, да се уређивање и одржавање гробља врши сагласно условима које одлуком
утврђује Скупштина општине. У ставу 2. члана 21. прецизирано је да се Одлуком о сахрањивању
игробљима коју доноси Скупштина општине утврђује нарочито: услови за уређивање и
одржавање гробља ( санитарно технички услови за уређење гробног места, одржавање зеленила,
уређивање и одржавање прилазних путева и стаза, одржавање објеката на гробљу и сл.)
одржавање реда на гробљу одређивање времена вршења сахране и др.
С ходно напред наведеном сачињен је Нацрт текста Одлуке о сахрањивању и гробљима на
подручју општине Мали Зворник.
Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју општине Мали Зворник састоји се од 10
глава и 49. члана у којима су обрађена претходно наведена питања која су Законом о
сахрањивању и гробљима у надлежности општине.
Предлог Одлуке о сахрањивању и гробљима на подручју општине Мали Зворник усвојило је
Општинско веће општине Мали Зворник на седници одржаној 15.06.2010.године и предлаже да
Одлуку о сахрањивању и гробљима на подручју општине Мали Зворник Скупштини општине
Мали Зворник усвоји у датом тексту.

Председник општине
Миодраг Лазић с.р.

ПРЕГЛЕД
Гробаља на подручју општине Мали Зворник према подацима прикупљеним од
Службе за катастар непокретности Мали Зворник и из евиденције Општинске управе

МАЛИ ЗВОРНИК

1.православно гробље
Општина М.Зворник,

-

кп

1335

-

површине

о.59.80

ха,

корисник

је

кп.99/3 - Клек, њива 5 класе, површ.0.20.00 ха корисник Општина
( кп 100/5 - л.н. 60, 20 ари пут и део гобље, њива 5
Класе, повр. 0.14.66 ха, корисник општина ).
- кп. 1334 - њива 5 класе, површ. 0.42.94 ха лн 36, Мустафић Салих ).
- кп 346/3 - њива 5 класе, површ. 0.37.30 ха, лн 501, Веледаревић
Јасмина, лн 501.
-

2. Гробље за умрле муслиманске вероисповети:
- кп 1322 – њива 5 класе, повр. 1.25.39 ха лн 31, Ћорић Хаснија
- кп 346/1, њива 5 класе површ 0.39.80 ха, Хусић Нура.
БРАСИНА
Лист непокретности бр. 106, КО Брасина
- кп 126, Месна заједница, површине 0.27.21.ха гобље ,
- кп 767, Месна Заједница, површина 0.26.20 ха гробље Речани,
- кп. 1482, Месна Заједница, површина 025.54 ха гробље Батар.

ДОЊА БОРИНА

Лист непокретности бр. 4, КО Доња Борина
-

кп 826 - Подгајница, површине 0.90.35 ха, гробље, Месна заједница
кп 929, - Клисари, површине 0.00.80 ха, гробље МЗ
Лист непокретности бр. 89

кп 1354/3 - Лепеница, пашњак 7 класе површине 0.15.38 ха,
Деспотовић Радомир
- кп 1354/4 – Лепеница, пашњак 7 класе површине 0.02.10 ха
Деспотовић Радомир
-

- кп 1124, гробље, површине 0.39.82 ха „Задруга“ (Петковић Миша).
- кп 1123 - Сенари, пашњак,7 класе,површ.0.07.27 ха
кп 1122/2- Сенари,пашњак 6.класе,површ. 0.56.00 ха (власници
Главоњић Милка, Ђукановић Звонко и Слободан, Мацура Надежда
2/10 и Ћук Слободан 1/10).

РАДАЉ

Лист непокретности 106 КО Радаљ,
-

кп 1442- Клек, гробље, површ. 0.21.01 ха МЗ
кп 2443- Буково Брдо,гробље, површ.0.32.93 ха МЗ
кп 3193- Оштрељ,гробље,површ. 0.06.40 ха МЗ

Лист непокретности 544 КО Радаљ
-

кп 1099/1, ливада 6 класе површ. 36.02.00 ха Живановићи.

-

кп. 103/1 – Старо гробље припадника муслиманске вероисповести,
не користи се, површ. 0.03.43 ха, Шахмановић Изета и Шабан.

САКАР

БУДИШИЋ

Лист непокретности 48.
- кп 852- Плоче, корисниик Општина, површ.0.06.80 ха, гробље,
- кп 47, Влашке њиве, корисник Општина, површ. 0.05.21 ха, гробље

АМАЈИЋ

Лист непокретности бр.128 КО Читлук,
-

ЦУЛИНЕ

кп 310, МЗ Читлук, гробље, површ.0.14.90 ха
кп 882, Њиве,МЗ Читлук,гробље,површ.0.24.85 ха
кп 980,Церик,МЗ Читлук,гробље,површ.0.07.04 ха

Лист непокретности бр.165
-

Кп. 540- Јошићи, гробље, површ.0.91.28 ха Општина,
Кп 855, Гојсалица, гробље, површ. 0.15.20 ха

ВЕЛИКА РЕКА - нема месно гробље.

На основу члана 34. Закона о управљању отпадом (''Сл.гласник РС'', бр. 36/09) и члана 37.
Статута општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'', бр. 10/08), Скупштина
општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 25.06.2010.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ОТПАДА И ОТПАДА ОД РУШЕЊА ОБЈЕКАТА
Члан 1.
Одређује се локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на
месту ''Вољевица'' на к.п. бр. 192/2 КО Мали Зворник.
Члан 2.
Отпад се транспортује у затвореном возилу, контејнеру или на други одговарајући начин
како би се спречило расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара или истовара
и како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине.
Члан 3.
У случају расипања или испадања отпада приликом транспорта, превозник отпада је
одговоран за чишћење и отклањање загађења.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном листу општине Мали
Зворник.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-729
25.06.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић,с.р.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС»,
број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист
општине Мали Зворник» број 2/2010), председник општине Мали Зворник је дана
24.06.2010.године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК
и расписује

ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ У ДРУГОМ КРУГУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Мали Зворник у следећим
катастарским општинама:
КО

Број јавног
надметања

Површина
(ха, ари, м2)

Почетна цена
( дин / ха)

Депозит
(дин)

В. Река
В. Река
В. Река
В.Река
В. Река
В. Река
В. Река
В. Река
В. Река
Радаљ
Радаљ
Радаљ
Брасина
Брасина
Брасина
Брасина
Цулине
Цулине
Цулине

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

01.80.62
02.95.31
06.97.38
01.66.86
02.45.41
00.58.20
01.78.37
01.82.35
01.34.69
03.55.58
02.03.76
02.03.23
00.23.66
00.47.83
00.19.75
00.30.79
0.24.69
01.40.14
00.43.69

1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
5.500
5.500
7.000
1.000
1.000
1.000

542,00
886
2.092
1.001
736
175
535
547
404
1.067
611
609
355
789
326
647
74
420
131

Период
закупа
(год)
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година

Д.Трешница

20

00.34.25

1.800

185

1 година

Д.Трешница
Д.Трешница
Д Трешница
Д Трешница

21
22
23
24

01.41.52
01.46.08
01.00.40
00.61.23

1.800
1.800
1.800
1.800

764
789
542
331

1 година
1 година
1 година
1 година

Д.Трешница
Д.Трешница
Д.Трешница
Д.Трешница
ДоњаБорина
Будишић
Будишић
Будишић

25
26
27
28
29
30
31
32
УКУПНО

01.20.44
00.52.55
03.71.98
01.10.14
05.22.33
01.55.61
00.23.64
01.03.20
51.27.85

1.800
1.800
1.200
1.800
2.000
1.000
1.000
1.000

650
284
1339
595
3.134
467
71
310

1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година
1 година

Лицитациони корак износи сто динара.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским
општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су
предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Мали Зворник, у канцеларији бр.
24 сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.
Контакт особа: Гордана Василић, тел.015-472-270.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на
његове физичке недостатке.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:
КО Велика Река, дана 01.07.2010. године од 08,00 часова
за КО Доња Трешница, дана 02.07.2010.године од 08,00 часова
за КО Радаљ, Доња Борина и Брасина, дана 05.07.2010.године од 08,00 часова
за КО Будишић и Цулине дана 06.07.2010. године од 08,00 часова.

за

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском
основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако
утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној
својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не
може се користити у друге сврхе.
8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање.
1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у
држaвној својини има:
-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава.

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује
оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:
- лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од
шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава.
3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о
уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на депозитни рачун Општинe Мали Зворник број:
840-789804-38 97 97-065.
4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након
јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу
закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не
враћа.
5. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је
да најповољнији понуђач, у току надметања, допуни депозит до 50% излицитиране цене.
6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање
једна пријава.

7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису
испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта
у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта
или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања
приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
доказ о уплати депозита
лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не
старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом
општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Мали Зворник. Потребно
је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
Адреса: Општина Мали Зворник,:улица Краља Петра I бр. 38, Комисији за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини
Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 12,00 сати, дана 08.07.
2010.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске
управе Општине Мали Зворник до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради
Општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр. 38., и то:
1. К.О. Брасина дана 09.07.2010. године са почетком у 08,00 часова
2. К.О. Радаљ и Доња Борина дана 09.07.2010 године са почетком у 09,00 часова
3. К.О. Велика Река дана 09.07.2010 године са почетком у 10,00 часова
4. К.О. Доња Трешница 09.07. 2010. године са почетком у 11,00 часова
5. К.О. Будишић и Цулине 09.07.2010.године са почетком у 12,00 часова.
VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на
дан јавне лицитације.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате.

VII – Средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 7 дана од правоснажности одлуке
достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног
депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
преко Oпштинске управе Општине Мали Зворник.
За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину
најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину
закупа доставља и :
гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног
земљишта или
решење о упису хипотеке на непокретности у висини двоструке вредности
годишњег закупа пољопривредног земљишта или
уговор о јемству јемца
складишница
Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида
а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Мали Зворник“, на локалном
радију „Дрина“, на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник и месним

канцеларијама, и на веб страни Општине Мали Зворник, с тим што ће се рок за подношење
пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном листу Општине Мали Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 320-17 /2010-03
Дана: 24.06.2010.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миодраг Лазић , с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07), члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и члана 1.
и 4. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, а на предлог
Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник, на
седници од 25.06.2010.годинине, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О измени и допуни решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП ''ДРИНА'' из
Малог Зворника
I
Овим се врши измена и допуна члана III Решења бр. 06-588 од 01.06.2010.године, којим је
ЈАНКО СПАСЕНОВИЋ именован за вд директора ЈКП ''Дрина'' из Малог Зворника.
II
Први део члана III наведеног решења мења се и гласи: '' ЈАНКУ СПАСЕНОВИЋУ, као
вршиоцу дужности директора одређује се плата у износу од 61,000,оо (шездесет једна
хиљада) динара (у износ плате су урачунат давања за топли оброк и регрес)''.
III
Други део члана III овог решења остаје на снази (што значи да ће вршилац дужности
директора и у будуће плату моћи повећати само у колико то својом одлуком дозволи Влада
Р.Србије, садржаном у одговарајућем подзаконском акту).
IV
Ово Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''.
Решење доставити именованом, ЈКП ''Дрина'' и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06- 588/2
25.06.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 37. ст. 1. тачка 9. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали
Зворник'', број 10/08), члану 17. Статута Фонда за развој општине Мали Зворник (''Службени
лист општине Мали Зворник, бр. 4/07),), a на предлог Комисије за избор, именовања и друштвена
признања, Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној 25.06.2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
o разрешењу председника Надзорног одбора Фонда за развој
општине Мали Зворник
I
Разрешава се дужности председника Надзорног одбора Фонда за развој општине Мали
Зворник, РАЈО ТЕОДОРОВИЋ из Радаља.
II
Ово Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''
III
Решење доставити: именованом и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-730
25.06. 2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, дипл.прав.

На основу члана 37. ст. 1. тачка 9. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине
Мали Зворник'', број 10/08), члану 17. Статута Фонда за развој општине Мали Зворник
(''Службени лист општине Мали Зворник, бр. 4/07),), a на предлог Комисије за избор, именовања
и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној 25.06.2010.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
o именовању председника Надзорног одбора Фонда за развој
општине Мали Зворник
I
За председника Надзорног одбора Фонда за развој општине Мали Зворник именује се
МИЛЕНКО ПАНТИЋ из Цулина.
II
Мандат председника Надзорног одбора трајаће до истека мандата Скупштине општине
која је конституисана 16.06.2008.године.
III
Ово Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
IV
Решење доставити: именованом и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-731
25.06. 2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07), члана 79. Закона о заштити од пожара ("Службеном гласнику СРС", бр. 37/88,
53/93, 67/93, 48/94, 101/05.) и члана 37. ст. 1. тачка 9. Статута општине (''Службени лист
општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), a на предлог Комисије за избор, именовања и
друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној
25.06.2010.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника Управног одбора Фонда за противпожарну заштиту општине
Мали Зворник

I
Разрешава се дужности председника Управног одбора Фонда за противпожарну заштиту
општине Мали Зворник :
- ЈАСМИН НУХАНОВИЋ из Малог Зворника.
II
Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''

III
Решење доставити именованом и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 732
25.06.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07), члана 79. Закона о заштити од пожара ("Службеном гласнику СРС", бр. 37/88,
53/93, 67/93, 48/94, 101/05.) и члана 37. ст. 1. тачка 9. Статута општине (''Службени лист
општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09), a на предлог Комисије за избор, именовања и
друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној
25.06.2010.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника Управног одбора Фонда за противпожарну заштиту општине
Мали Зворник

I
За председника Управног одбора Фонда за противпожарну заштиту општине Мали
Зворник, именује се:
- ВЕЉКО КОСТИЋ из Брасине.
II
Мандат новоименованог председника овог Управног одбора трајаће до истека мандата
Скупштине општине која је конституисана 16.06.2008.године.

III
Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''
IV
Решење доставити именованом и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-733
25.06.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07),
члана 48. Статута општине Мали Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', број 10/08,
13 и 2/09) и члана 39. Пословника Скупштине општине, a на предлог Комисије за избор,
именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној
25.06.2010.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника Комисије за доделу стипендија талентованим ученицима и
студентима са подручја општине Мали Зворник
I
Разрешава се дужности председника Комисије за доделу стипендија талентованим
ученицима и студентима са подручја општине Мали Зворник:
- ДУШАН ЈАНКОВИЋ из Малог Зворника.
II
Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''.
II
Решење доставити именованом и архиви
.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-734
25.06.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07),
члана 48. Статута општине Мали Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', број 10/08,
13 и 2/09) и члана 39. Пословника Скупштине општине, a на предлог Комисије за избор,
именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној
25.06.2010.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника Комисије за доделу стипендија талентованим ученицима и
студентима са подручја општине
Мали Зворник
I
За председника Комисије за доделу стипендија талентованим ученицима и студентима са
подручја општине Мали Зворник, именују се:
- Др МИЛАН ЛУКИЋ из Доње Борине.
II
Мандат новоименованом председнику ове Комисије трајаће до истека мандата Скупштине
општине која је конституисана 16.06.2008.године.
III
Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали
Зворник''.
IV
Решење доставити именованом и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-735
25.06.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07), чланa 20. Закона о јавним службама (''Сл. гласник РС'', број 42/91, 71/94 и
79/2005)) и чл. 37. ст. 1. тачка 9. Статута општине (''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 25.06.2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
o разрешењу члана Управног одбора Библиотеке ''17. СЕПТЕМБАР'' из Малог Зворника

I
Разрешава се дужности члан Управног одбора Библиотеке ''17. СЕПТЕМБАР'' из Малог
Зворника, који је именован Решењем бр. 06-1368 од 17.12.2008.године, и то:
-

ВЕСНА ВУКОСАВЉЕВИЋ из Малог Зворника, представник СО-е.
II

Ово Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
III
Решење доставити : именованој и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-736
25.06.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07), чланa 20. Закона о јавним службама (''Сл. гласник РС'', број 42/91, 71/94 и 79/2005)) и чл.
37. ст. 1. тачка 9. Статута општине (''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 25.06.2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
o именовању члана Управног одбора Библиотеке ''17. СЕПТЕМБАР'' из Малог Зворника

I
На дужност члана Управног одбора Библиотеке ''17. СЕПТЕМБАР'' из Малог Зворника, именује
се:
-

СНЕЖАНА АЛЕКСИЋ из Брасине, као представник СО-е.
II

Ово Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
III
Решење доставити : именованој и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-737
25.06.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07), чланa 22. Закона о јавним службама (''Сл. гласник РС'', број 42/91, 71/94 и
79/2005)) и чл. 37. ст. 1. тачка 9. Статута општине (''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 25.06.2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
o разрешењу члана Надзорног одбора Библиотеке ''17. СЕПТЕМБАР'' из Малог Зворника

I
Разрешава се дужности члан Надзорног одбора Библиотеке ''17. СЕПТЕМБАР'' из Малог
Зворника, који је именован Решењем бр. 06-1366 од 17.12.2008.године, и то:
-

ЉИЉА БОШКОВИЋ из Малог Зворника, представник СО-е.
II

Ово Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
III
Решење доставити : именованој и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-738
25.06.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07), чланa 22. Закона о јавним службама (''Сл. гласник РС'', број 42/91, 71/94 и 79/2005)) и чл.
37. ст. 1. тачка 9. Статута општине (''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 25.06.2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
o именовању члана Надзорног одбора Библиотеке ''17. СЕПТЕМБАР'' из Малог Зворника

I
На дужност члана Надзорног одбора Библиотеке ''17. СЕПТЕМБАР'' из Малог Зворника,
именује се:
-

ЈУГОСЛАВ РИСТИЋ из Малог Зворника, као представник СО-е.
II

Ово Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
III
Решење доставити : именованом и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-739
25.06.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу чланова 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", бр. 72/2009), 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 је на седници одржаној
25.06.2010.године, донела
РЕШЕЊЕ
О разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Никола Тесла''
из Велике Реке
I
Разрешава се дужности члана Школског
Велике Реке:

одбора Основне школе ''Никола Тесла'' из

-РАКИЋ СВЕТЛАНА из Велике Реке, као представник Савета родитеља.
II
Ово Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
III
Решење доставити именованој и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-740
25.06.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу чланова 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", бр. 72/2009), 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 је на седници одржаној
25.06.2010.године, донела
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Никола Тесла''
из Велике Реке
I
Именује се на дужност члана Школског одбора Основне школе ''Никола Тесла'' из Велике
Реке:
-НИКОЛИЋ (Јанка) МИЛЕНА из Велике Реке, као представник Савета родитеља.
II
Мандат именовој, као члану школског одбора, трајаће до краја мандата члана на чије
место је именована.
III
Ово Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
IV
Решење доставити именованој и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-741
25.06.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу чланова 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", бр. 72/2009), 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 је на седници одржаној
25.06.2010.године, донела
РЕШЕЊЕ
О разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Бранко Радичевић'' из Малог
Зворника
I
Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе ''Бранко Радичевић'' из
Малог Зворника:
- ЗОРАН СТАНКОВИЋ из Радаља, као представник СО-е.
II
Ово Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
III
Решење доставити именованом и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-743
25.06.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу чланова 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", бр. 72/2009), 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 је на седници одржаној
25.06.2010.године, донела
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Бранко Радичевић'' из Малог
Зворника
I
Именује се на дужност члана Школског одбора Основне школе ''Бранко Радичевић'' из
Малог Зворника:
- СВЕТЛАНА ПАНТЕЛИЋ из Доњег Насеља, као представник СО-е.
II
Мандат именовој, као члану школског одбора, трајаће до краја мандата члана на чије
место је именована.
III
Ово Решење ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мали Зворник''.
IV
Решење доставити именованој и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-742
25.06.2010. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић,с.р.

