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На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему (''Службени гласник 

РС'', бр.54/09) и члана 37. тачка 2. Статута општине Мали Зворник (''Сл.лист 

општине Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09) Скупштина општине Мали 

Зворник је на седници одржаној дана, 25.01.2011.године, донела   

 

 

О Д Л У К У  

о неангажовању ревизора за екстерну ревизију  завршног рачуна  

буџета општине Мали Зворник за 2010. годину 

 

 

 

Члан 1. 

 

             Скупштина општине Мали Зворник неће ангажовати ревизора за послове 

екстерне ревизије финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Мали 

Зворник за 2010. годину. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука биће саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине 

Мали Зворник за 2010.годину.   

 

      Члан 3. 

 

              Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у '' Службеном листу 

општине Мали Зворник ''. 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МАЛИ  ЗВОРНИК 

 

 

 

 

 

 

Број: 06-191                                                     ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана, 25.01.2011.год.                                                Радован Тадић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник 

РС'', бр. 62/06), члана 11. Закона о порезу на имовину (''Сл.гласник  РС '' бр. 26/01, 

45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09 и 101/10 ), члана 37. и 14. Статута општине Мали 

Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', бр. 10/08), Скупштина општине 

Мали Зворник, на седници одржаној  25.02.2011. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком утврђује се висина стопе пореза на имовину за 2011.годину, 

осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон. 

 

Члан 2. 

 

 Стопе пореза на имовину износе: 

 1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 

до 0,40%, 

 2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге – до 

0,30% 

 3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне 

књиге, осим на земљишту: 

 

 на пореску основицу плаћа се на име пореза 

(1) до 10.000.000 динара До 0,40% 

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 дин. порез из подтачке (1) + до 0,6  % на износ 

преко 10.000.000 дин. 

(3)од 25.000.000 до 50.000.000 дин. порез из подтачке (2) + 1,0 % на износ преко 

25.000.000 дин. 

(4) преко 50.000.000 динара порез из подтачке (3) + до 2,0 % на износ 

преко 50.000.000 дин. 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Мали Зворник''. 

 

Члан 4. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука бр. 06-1042 од 

27.11.2009. године (''Службени лист општине Мали Зворник'', бр. 8/09). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

Број: 06-192 

25.02.2011. год.       ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Радован Тадић, с.р. 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о висини стопе пореза на имовину садржан 

је у члану 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 

62/06). Наведеним Законом је прописано  да Скупштина јединица локалне 

самоуправе својом одлуком утврђује стопе изворних прихода, у складу са законом. 

 Скупштина јединице локалне самоуправе утврђује висину стопе пореза на 

имовину осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон, до 

висине највише стопе прописане чланом 11. Закона о порезу на имовину 

(„Сл.гласник РС“ бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09 и 101/10 ) којим се 

уређују порези на имовину. 

 У циљу обезбеђења услова за закониту и редовну наплату изворних прихода 

општине, сагласно овлашћењима из Закона о локалној самоуправи и Статута 

општине, председник општине Мали Зворник подноси Скупштини Предлог одлуке о 

висини  стопе пореза на имовину, и предлаже Скупштини да одлуку донесе у датом 

тексту. 

 

 

 

              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                   Миодраг Лазић,.с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Република Србија Општина Мали Зворник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мали Зворник, фебруар 2011.године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 129/07), 

члана 18. тачка 26. 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 одржаној  25.02.2011.године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком се прописују услови за држање и заштиту домаћих и 

егзотичних животиња на територији општине Мали Зворник. 

 Домаћим животињама у смислу ове одлуке сматрају се: копитари, папкари, 

перната живина, голубови, украсне и егзотичне птице, пси, мачке, кунићи и нутрије. 

 

I   ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА 

Члан 2. 

 

 На подручју Месне заједнице ''Центар'' не могу се држати копитари, папкари и 

живина, изузев у насељима: ''Звездара'', ''Бучевски поток'' и ''Виле'', где домаћинства 

могу држати пернату живину највише до 10 комада, под условом да објекти за 

држање исте испуњавају услове прописане овом одлуком. 

 Грађани ове месне заједнице могу држати: егзотичне птице (највише до 10), 

егзотичне животиње, дивљач и лабораторијске животиње, али само уз одобрење које 

издаје орган належан за послове ветеринарства по претходно прибављеном 

мишљењу санитарне инспекције. 

Члан 3. 

 

            У Месној заједници Доње Насеље домаће животиње - стока и живина могу се 

држати, под условима да  власник има одговарајући објекат за смештај стоке, 

изграђен по прописима, нормативима и стандардима за изградњу такве врсте 

објеката и да је објекат удаљен најмање 15 метара од стамбених или пословних 

објеката, улице или пута и 20 метара од објекта за водоснабдевање и да се редовно 

одржава.          

        У Месној Заједници Доње Насеље домаћинство може држати највише 2 папкара 

или копитара једне или различите врсте животиња под условом да објекат за 

смештај истих испуњава  услове прописане овом одлуком. 

         Изузетно од одрдбе става 2. овог члана, дозвољава се староседеоцима и другим 

власницима пољопривредног земљишта у површини од најмање 15 ари, који имају 

регистровано пољопривредно домаћинство или се баве пољопривредном 

производњом, а поседују одговарајуће објекте и земљиште, да могу држати ситну и 

крупну стоку у већем броју. 

 

Члан 4. 

 

        У осталим насељеним местима на територији општине Мали Зворник, осим МЗ 

Доње Насеље и Центар, домаће животиње - стока и живина могу се држати, под 



условима да  власник има одговарајући објекат за смештај стоке, изграђен по 

прописима, нормативима и стандардима за изградњу такве врсте објеката и да је 

објекат удаљен најмање 15 метара од стамбених или пословних објеката, улице или 

пута и 20 метара од објекта за водоснабдевање и да се редовно одржава. 

         Изузетно од одредбе става 1. овог члана, дозвољава се староседеоцима и 

другим власницима пољопривредног земљишта у површини од најмање 15 ари, који 

имају регистровано пољопривредно домаћинство или се баве пољопривредном 

производњом, а поседују одговарајуће објекте и земљиште, дозвољава се држање 

домаћих животиња у објектима који су изграђени пре изградње суседних стамбених 

или пословних објеката, с тим да удаљеност објекта са ђубретњаком и осочном 

јамом од суседног  стамбеног објекта не може бити мања од 10 метара и 3 метра од 

пута. 

 

Члан 5. 

 

 

         У двориштима школа, амбуланти, месних канцеларија и спортских клубова не 

могу се држати животиње. Објекти за држање животиња који се налазе на 

приватном земљишту у околини  наведених објеката морају бити изграђени  на 

удаљености како је предвиђено у члану  4  став 1.     

 

    

II    УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И ВЕТЕРИНАРСКО САНИТАРНИ 

УСЛОВИ 

 

   Копитари, папкари и живина 

 

                                                                   Члан 6. 

 

 Живина се може држати и у ограђеном простору, који мора бити удаљен од 

регулационе линије, од објеката за снабдевање водом, као и од улаза односно 

прозора стамбених зграда најмање 10 метара. 

 Објекти из става 1 овог члана са преко 10-40 говеда разних категорија, 40-100 

свиња разних категорија, 300-2000 одрасле живине или 500-5000 бројлера у турнусу 

морају бити удаљени од регулационе линије и стамбених зграда, улице или пута 

најмање 35 m,као и  од објеката за снабдевање водом 35 m. 

 Објекти из става 3 овог члана морају бити одвојени од стамбено економског 

дела окућнице зеленим појасом високог или средњег растиња ширине најмање 1 

метар. 

 

Члан 7. 

 

 Објекти у којима се држе копитари и папкари (у даљем тексту: објекти) морају 

бити изграђени као стални објекти од тврдог материјала у којима су подови 

изграђени од непропусног материјала са нагибом према каналу за одвођење 

нечистоће и воде у канализациону јаму, прихватни базен или ђубриште. 

 Објекти у којима се врши течно изђубривање морају имати канал за одвођење 

осоке рађен од чврстог и непропустивог материјала са заобљеним угловима и са 

решетком на улазу у прихватни базен-осочна јама. 



 

Члан 8. 

 

 Ђубриште у насељеном месту збијеног типа мора бити укопано у земљу и 

изграђено од тврдог материјала са цементном кошуљицом са унутрашње стране и (у 

мерним односима који важе за објекте из члана 3. ове одлуке брише се.), на 

удаљености најмање 15 метара од суседних стамбених или пословних објеката 

улице или пута и најмање  20 метара од објеката за снабдевање водом. 

 Ђубриште из става 1. овог члана мора се редовно празнити. 

 Прихватни базен не сме бити понирући и мора бити од бетона са цементном 

кошуљицом отпорном на дејство отпадних материјала и са поклопцем и не сме се 

укључивати у систем градске канализације. 

 Из прихватног базена се садржај мора благовремено одвозити на 

пољопривредне површине изван насеља. 

 

Члан 9. 

 

 Објекти из члана 5. ове одлуке у насељеним местима разуђеног типа могу бити 

изграђени и од материјала који обезбеђује одржавање одговарајућих хигијенских 

услова. 

Члан 10. 

 

 Објекти у којима се држи живина у насељеним местима морају бити изграђени 

од материјала који обезбеђује одржавање одговарајућих хигијенских услова. Подови 

у живинарницима морају бити изграђени од непропустивог материјала са нагибом 

према каналу за одвод нечистоће и воде у јаму или ђубриште. 

 Ограђени простори у којима се држи живина морају бити тако уређени да се 

могу хигијенски одржавати. 

 

Члан 11. 

 

 Место за подизање објекта не сме бити подводно и мора имати добре отоке 

атмосферских вода. 

 Објекти се морају редовно чистити и дезинфиковати. 

 Објекти морају бити осветљени довољном светлошћу и имати одговарајући 

вентилацију. 

 

Члан 12. 

 

 Локација објеката у којима се држе копитари, папкари и живина утврђује се у 

складу са одредбама Закона о планирању и уређењу простора. 

 

 Пси и мачке 

Члан 13. 

 

 У  објектима вишепородичног становања (стамбене зграде) у једном стану 

могу да се држе највише један пас и једна мачка, а њихов подмладак најдуже до 

четири месеца старости. 



 Није дозвољено држање пса и мачке на балкону, тераси, на тавану, у подруму, 

гаражи, шупи или другој заједничкој просторији. 

 На територији града ( Месна заједница „Центар“ и „Доње насеље“) није 

дозвољено држање, извођење и шетање паса расе питбул теријер. 

 

Члан 14. 

 

 У објектима породичног становања у дворишту могу се држати највише два 

пса и две мачке. Пси морају да се држе у ограђеном простору који се налази у 

дворишту или у одговарајућој кућици везани на ланцу, који не може да буде краћи 

од два ни дужи од три метара. 

 Ограђени простор, односно одговарајућа кућица мора да буде удаљена 

најмање 15 метара од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној 

парцели,односно 10 метара од улице. 

         Ограђен простор у коме се држи пас мора бити ограђен безбедном – чврстом 

оградом и у висини која онемогућава пса да ограђени простор напусти, а најмање у 

висини 1,5 метар. 

 Власник или држалац пса дужан је да на улазним вратима-капији, на видном 

месту истакне натпис «чувај се пса». 

 Власник или држалац пса може да изводи пса само на повоцу, који не може да 

буде дужи од два метара. 

           У издвојеним двориштима где нема станара, као и одвојеним двориштима 

која нису стално настањена, не може се држати пас, иако испуњава друге услове 

предвиђене овом одлуком. 

 Лица млађа од 18 година не могу да изводе псе. 

 

Члан 15. 

 

 Власник или држалац пса дужан је да изврши обележавање пса у складу са 

посебним прописима о обележавању паса и вођењу евиденције о обележеним псима.  

Власник или држалац пса дужан је да пса старијег од три месеца пријави 

надлежној ветеринарској служби ради регистрације. 

Необележен пас, без заштитне корпе и повоца, који се затекне на јавној 

површини сматра се псом луталицом. 

Обележени пас који се затекне на јавној површини без присуства власника или 

држаоца, сматра се псом без надзора. 

 

Члан 16. 

 

 У случају нестанка пса или мачке, власник или држалац дужан је да у року од 

24 сата пријави нестанак субјекту коме је поверено обављање послова хватања, 

превоза, смештаја и збрињавања паса и мачака. 

 Пријава из става 1 овог члана мора да садржи време и место нестанка пса или 

мачке, расу, физички опис и име несталог пса или мачке, као и потврду о извршеном 

обележавању и податке о извршеној вакцинацији. 

 Сваки обележени и необлежени пас који се затекне на јавној површини без 

надзора, треба да се пријави субјекту коме је поверено обављање послова хватања, 

превоза, смештаја и збрињавања паса и мачака или комуналној инспекцији. 



 Ако пас уједе неко лице, држалац пса дужан је да о томе најкасније у року од 

24 часа обавести орган управе надлежан за послове ветеринарске инспекције и да 

омогући да се изврши преглед здравственог стања пса. 

 

            Узгајање  паса и мачака 

 

                                                                      Члан 17. 

 

         У Месној заједници „Центар“ и Доње Насеље забрањено је узгајање паса и 

мачака у комерцијалне или друге сврхе. 

            У осталим насељеним местима на подручју општине могу се узгајати пси и 

мачке под условом да објекат за узгајање буде удаљен од стамбених и пословних 

објеката, улица или пута најмање 40 метара, а од објеката за снабдевање водом 

најмање 30  метара. 

           Објекат за узгајање паса и мачака мора бити изграђен по прописима, 

нормативима и стандардима за изградњу такве врсте објеката. 

           Простор у коме се врши узгајање паса или мачака мора бити ограђен  

безбедном  

–чврстом оградом и у висини која онемогућава псе и мачке  да ограђени простор 

напусте, а најмање у висини 1,5 метар. 

 

 

Прихватилиште за псе и мачке  

 

Члан 18. 

 

 Пси и мачке који се затекну на јавној површини супротно одредбама ове 

одлуке, смештају се у посебно изграђен и уређен простор (у даљем тексту: 

прихватилиште). 

 

Члан 19. 

 

 Пси и мачке који су одузети од власника или држаоца по налогу комуналне 

инспекције, смештају се у прихватилиште. 

 Пси и мачке који се смештају у прихватилиште, обележавају се посебним 

маркицама са редним бројевима, а води се и посебна евиденција за сваког пса или 

мачку о датуму и месту хватања, здравственом стању и даљем поступку са 

ухваћеним псом или мачком. 

 Пси и мачке чувају се у прихватилишту најдуже три дана, уколико 

ветеринарско-санитарни разлози не захтевају дуже. 

 Трошкови хватања, превоза и смештаја паса и мачака падају на терет власника 

или држаоца, под претњом принудне наплате, а уколико су непознати, трошкови се 

обезбеђују из буџета општине. 

 Над псима и мачкама који се смештају у прихватилиште мора да се изврши 

дезинфекција и дехелминтизација приликом пријема и отпуштања. 

 Пси и мачке смештени у прихватилишту морају редовно да се хране и поје. 

 

 

 



Члан 20. 

 

Ухваћени пси и мачке који имају на себи евиденцију-регистарску ознаку, 

смештају се у прихватилиште одвојено од паса и мачака који немају на себи 

евиденцију, о чему се најкасније у року од 24 од хватања обавештава власник или 

држалац. 

 За смештај и чување животиња потребно је изградити  објекат  у складу са 

Законом о добробити животиња и Правилником о условима и мерама за хумано 

хватање и уништавање паса и мачака луталица и исти предати на управљање и 

одржавање субјекту коме је поверено обављање послова хватања, превоза, смештаја 

и збрињавања паса и мачака. 

         Општина ће за смештај и чување животиња из става 2. овог члана користити 

објекат и услуге субјекта који са  истим располаже , а који испуњава услове из  

Правилника о условима и мерама за хумано хватање и уништавање паса и мачака 

луталица 

 

 

              Опасни пси  

Члан 21. 

 

        Према Правилнику о начину и држању паса који могу представљати опасност 

за околину опасан пас који се држи као кућни љубимац, је било која јединка те 

врсте, изузев службеног пса, која је: 

       1. без очигледног повода нападне човека и нанесе му телесне повреде или смрт; 

       2. без очигледног повода напада другог пса и нанела му телесне повреде или 

смрт; 

       3. узгајана, односно дресирана за борбе паса или нађена у организованој борби 

са другим псом; 

       4. намењена за чување имовине или као телесни чувар; 

       5. расе пит бул теријер или мешанац те расе, који не потиче из контролисаног 

узгоја; 

       6. расе  бул теријер, стафорд теријер, амерички стафорд теријер, и мини бул 

теријер или мешанац тих раса. 

       Опасан пас уписује се у Регистар паса и у потврду за псе и мачке код 

ветеринарске станице, односно ветеринарске амбуланте и о упису се обавештава 

кинолошко друштво у року од 8 дана од дана уписа. 

 

   Члан 22. 

 

       Опасне псе могу да изводе само пунолетна лица и то уз брњицу и на повоцу, у 

складу са посебним прописом. 

       Власник опасног пса не сме пса уступати неком другом лицу на чување и 

привремени смештај, осим у циљу обезбеђења лечења пса од стране ветеринара. 

 

Члан 23. 

 

       Власник опасног пса мора да обезбеди да тај пас , без обзира на његову старост, 

буде обелешен микрочипом, у складу са посебним прописом. 



       Власник опасног пса мора пса да држи у простору, односно објекту који је 

одговарајуће величине и из кога пас не може да побегне. 

       На улазу у простор, односно објекат у коме се држи опасан пас мора да буде 

видљиво истакнуто упозорење “ОПАСАН ПАС“. 

      Улаз у простор или објекат у коме се држи опасан пас моера се држати под 

кључем. 

 

Члан 24. 

 

       Власник који држи опасног пса мора, заједно са псом, да прође обуку, уз 

проверу степена социјализације. 

       Обуци и провери из става 1. овог члана пдвргава се и пас који се у смислу 

Правилника и члана 19. ове одлуке не сматра опасним псом, и то пас средњег раста 

(висине 55 цм. мерено у висини гребена) и велики пас, ако власник жели да тог пса 

изводи без повоца и брњице. 

       Ако после провере  степена социјализације из става 1. овог члана опасан пас не 

постигне  задовољавајућу оцену , односно ако и даље представља опасност за друге 

људе и животиње, такав пас се више не може држати и лишава се живота у складу са 

законом којим се уређује добробит животиња. 

 

Члан 25. 

 

      Власник који држи опасног пса из члана 19. тачка 1. и 2. ове одлуке који је више 

од једног пута без очигледног повода напао човека и нанео му  телесне повреде или 

другог пса и нанео му тешке телесне повреде или смрт мора да обезбеди 

кастрацију/стерилизацију пса у року од 14 дана од дана уписа података да је тај пас 

опасан у Регистар паса и у потврду за псе и мачке, као и да о томе, као доказ, 

недлежној ветеринарском инспектору достави фотокопију рачуна за обављену 

кастрацију/стерилизацију. 

 

  Члан 26. 

 

       Опасни пси из контролисаног узгоја врсте теријера, и то: бул теријер, стафорд 

теријер, амерички стафорд теријер и мини бул теријер могу се држати ако поседују 

родовник, издат од стране кинолошког савеза и ако су уписани у родовну књигу, 

односно ако поседују родовник издат од стране кинолошког савеза једне од земаља 

чланица Међународне кинолошке организације ( Federation Cinologique Internationale 

– F.C.I.). 

 

Члан 27. 

 

       Опасног пса може да држи само пунолетно лице које није кажњавано, односно 

против кога није покренут поступак због казненог дела против живота и тела, 

имвине, јавног реда и мира, као и казнених дела злоупотребе опојних дрога, убијања 

и злостављања животиња, односно других дела из области добробити животиња и 

других казнених дела које у себи садрже елементе насиља. 

 

 

 



Члан 28. 

 

       Власници опасних паса  који су намењени за чување имовине или као телесни 

чувари морају приликом вакцинације тих паса ветеринарској станици, односно 

ветеринарској амбуланти да пријаве те псе, ради њиховог уписа у складу са чланом 

19.став 2.  ове одлуке, а најкасније до 1. јануара 2011.године. 

  

 П ч е л е 

Члан 29. 

 

            Гајење пчела врши се у пчелињаку, који може да се налази на отвореном 

простору, на превозном средству и у објекту изграђеном од чврстог материјала. 

            Пчелињак може бити стационирани и селећи пчелињак. 

 Пчелињак се мора поставити тако да не смета суседима, да буде на одређеном 

одстојању од стамбених зграда и других објеката, објеката у којима се држе домаће 

животиње,  од категорисаних путева и пруга и других јавних површина, као и да 

лета морају бити  окренута на супротну страну од пута, пруге и других објеката. 

 

Члан 30. 

 

 Пчелињак мора бити удаљен најмање 20 метара од објеката за боравак људи 

или гајење животиња и најмање 100 метара од предшколске или школске установе, 

игралишта и других спортских терена за децу и одрасле ; 500 метара од 

произвођачких и прерађивачких погона који врше прераду пољопривредних 

производа, односно 100 метара од осталих погона; 500 метара од суседног 

пчелињака који има најмање 21 кошницу или 200 метара од суседног пчелињака 

који има до 20 кошница, а који се налазе ван насељеног места; 300 метара, као и 

бочно 150 метара од суседног пчелињака у правцу излета пчела, на паши ратарских, 

воћарских и индустријских медоносних култура, који се налази ван насељеног 

места; 50 метара од првог суседног пчелињака који се налази у насељеном месту. 

            Пчелињак мора бити удаљен најмање  15  метара од категорисаног  пута 

односно најмање 5 метара ако између пчелињака и категорисаног пута постоји 

препрека висине 2,20  метара (зид, објекат, густо засађена стабла, жива ограда, 

ограда без отвора и друго), с тим што им лета морају бити окренута на супротну 

страну од стамбених зграда и пословних објеката, предшколских и школских 

установа, стаја за стоку, категорисаних путева, пруге као и међи суседног имања, 

ако је пчелињак на мањој удаљеносзи од 5 метара од међе. 

        Лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака не могу бити директно окренута 

према вратима и прозорима стамбених и пословних зграда, предшколских и 

школских установа, стаја за стоку и  категорисаним  путевима, а међи суседног 

имања, ако је пчелињак на удаљености мањој од пет метара од међе. 

   

Члан 31. 

 

 На пчелињацима држалац мора предузети све мере да не долази до грабежи, 

умољчавања, остављања пчелињака без надзора, непријављивања сумње на 

обољења и др. 



          Уколико пчелињак није под сталним надзором власника, држалац пчела је 

обавезан да на улазу у пчелињак видно истакне име и презиме власника са тачном 

адресом.             

 Члан 32. 

 

     На све што није регулисано овом длуком о условима гајења и селидбе пчела 

примењиваће се Правилник о условима  и начину гајења и селидбе пчела, садржини 

уверења о транспорту, као и условима за издавање сагласности да пчелари из других 

земаља могу користити пчелињу пашу на територији Републике Србије ( „Службени 

гласник РС“ бр. 73/10). 

 

 Кунићи и голубови  

Члан 33. 

 

 Кунићи се морају држати у објектима са одговарајућим подом или у жичаним 

кавезима, удаљеним 15 m од стамбених зграда,  редовно се морају чистити и 

најмање 2 пута годишње дезинфиковати. 

 Уколико има више од 20 кунића женки, објекти за негу и држање, сем услова 

из става 1. овог члана, морају бити удаљени најмање 20 m од стамбених зграда и 

регулационе линије. 

 

Члан 34. 

 

 Голубови се не могу држати у просторији за становање. 

 За држање више од 100 голубова мора у дворишту да постоји посебан објекат 

који је удаљен од регулационе линије и од стамбених зграда и уређаја за снабдевање 

водом који су подложни загађивању најмање 15 m. 

 Објекат из претходног става мора се редовно чистити и најмање два пута 

годишње дезинфиковати. 

 

Украсне и егзотичне птице 

 

Члан 35. 

 

 

У  објектима вишепородичног становања у једном стану могу да се држе по 

две украсне и егзотичне птице, под условом да се трећа лица не ометају у мирном 

коришћењу станова. 

Није дозвољено држање украсних и егзотичних птица на балкону, тераси, на 

тавану, у подруму, гаражи, шупи или другој заједничкој просторији. 

У објектима породичног становања у дворишту могу се држати украсне и 

егзотичне птице у ограђеном простору или кавезу, под условом да се не 

узнемиравају трећа лица, да се не загађује околина и да се ограђени простор или 

кавез налазе удаљени 10 метара од суседног објекта. 

 

 

 

 

 



III    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 36. 

 Забрањено је: 

1. Увођење и пуштање животиња изузев паса водича слепих у паркове и друга 

јавна места. 

 2. Вођење паса на јавном месту без заштитне корпе на њушци. 

 3. Увођење животиња у јавне просторије и превозна средства. 

 4. Нехумано поступање и злостављање животиња.   

           5.Избацивање угинулих животиња ван места за држање, до обезбеђења 

нешкодљивог уклањања. 

 

Члан 37. 

 

 Општински орган управе надлежан за комуналне послове забраниће држање 

животиња: 

 - Ако се држалац животиња не придржава хигијенских и санитарних прописа 

или не извршава наређене мере за сузбијање заразних и других болести. 

 - Ако животиња узнемирава суседе или загађује околину. 

 - Ако објекти у којима се држе животиње не испуњавају услове прописане 

овом одлуком. 

 Предлог за забрану држања животиња могу поднети грађани, скупови станара, 

кућни савети, ветеринарски, санитарни и комунални инспектор. 

 

Члан 38. 

 

 Надзор над спровођењем  одредаба ове одлуке, врше органи надлежни за 

послове ветеринартске, санитарне и комуналне инспекције. 

 Органи из става 1. овог члана овлашћени су да држаоцима животиња и 

предузећима решењем наложе да недостатке и неправилности у погледу услова за 

држање животиња прописане овом одлуком отклоне у примерном року. 

 Уколико предузеће или држалац не поступи по решењу, забраниће му се 

држање животиња. 

 

IV   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39. 

 

 Новчаном казном од 20.000-250.000 динара казниће се за прекршај предузеће 

или друго правно лице: 

 1. Ако гради објекте за држање стоке супротно условима прописаним у члану 

3, 4, 5, 6. 7 и 8. ове одлуке и држи већи број животиња од прописаног у члану 3.став 

2 и 3. 

 2. За прекршај из става 1 овог члана, одговорно лице у предузећу казниће се 

новчаном казном 5.000-20.000 динара. 

 

Члан 40. 

 

 Новчаном казном од 5.000-25.000 динара казниће се за прекршај појединица: 

 1. Ако на подручје Месне заједнице ''Центар'' држи папкаре, копитаре и 

живину, односно гради објекте за смештај поменутих животиња (члан 2.). 



            2. Ако у Месној заједници Доње Насеље и осталим насељеним местима на 

територији општине гради објекте за држање стоке супротно прописаним условима 

у члану 3, 4, 5, 6, 7 и 8. одлуке и држи већи број животиња од  прописаног у члану 

3.став 2 и 3. 

Члан 41. 

 

 Новчаном казном од 5.000-25.000 динара казниће се за прекршај појединац: 

1. Ако се не придржава услова и мера прописаних у члану , 11, 12, 13,14,15,20, 

21, 23, 24. и 25. 

 2. Ако држи пчеле супротно прописаним услиовима у члану  27, 28, 29, и 30. 

ове одлуке. 

 3. Ако учини неку од забрањених радњи из члана 34. ове одлуке. 

 4. Ако држи куниће и голубове супротно прописаним условима у члану 31. и 

32.. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

 

 Држаоци животиња дужни су да држање животиња ускладе са одредбама ове 

одлуке у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

 

Члан 43. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о држању животиња 

бр. објављена у ''Сл.листу општине М.Зворник'', бр.5/05). 

 

Члан 43 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Мали Зворник“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

Број: 06-193                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

25.02.2011.године                                           ОПШТИНЕ   

Мали Зворник                                                                   Радован Тадић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о држању животиња садржан је у члану 20. 

став 1. тачка 26. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), члану 

18 став 1. тачка 26. и члану 37. Статута општине Мали Зворник (''Сл.лист општине 

Мали Зворник'', бр. 10/08,13/08 и 2/09 ). 

 Овом одлуком се прописују услови за држање и заштиту домаћих животиња 

на територији општине Мали Зворник. Предложени текст одлуке састоји се од пет 

глава и то: I - Држање животиња,  II – Услови за држање, производњу и 

ветеринарско санитарни услови, III – Остале одредбе IV - Казнене одредбе и V - 

Прелазне и завршне одредбе. 

Поред тога у ову Одлуку уграђене су и одредбе Закона о добробити животиња 

који је усвојен и ступио на снагу 2009.године (''Сл. гласник РС'' бр. 41/09), одредбе 

Правилника о начину и држању паса који могу представљати опасност за околину 

(''Сл. гласник РС'' бр.65/10), као и одредбе  Правилника о условима и начину гајења 

и селидбе пчела, садржини уверења о транспорту, као и о условима за издавање 

сагласности да пчелари из других земаља могу користити пчелињу пашу на 

територији Републике Србије (''Сл. гласник РС'' бр.73/10), 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', број 129/07) и члана 68. став 1. тачка 1. Статута општине Мали Зворник 

(''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 10/08,13/08 и 2/09), Општинско веће 

општине Мали Зворник подноси Скупштини предлог Одлуке о држању животиња и 

предлаже Скупштини да одлуку донесе у датом тексту. 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                       Миодраг Лазић,с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 35.став 10. Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник 

РС“ бр. 72/09 и 81/09.исправка) и члана 37. Статута Општине Мали Зворник 

(„Службени лист општине Мали Зворник број 10/08,13/08 и 2/09), Скупштина 

општине Мали Зворник, уз прибављено Мишљење Ккомисије за планове општине 

Мали Зворник бр. 35-19/2 од 23.12.2010.године, на седници одржаној дана  

25.02.2011.године, донела је   

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИЗВОРИШТЕ 

ВРАЊАЧКО ПОЉЕ I“ У ВЕЛИКОЈ РЕЦИ 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

 

Члан 1. 

 

        Границе урбанистичког Плана детаљне регулације „Извориште Врањачко Поље 

I“ у Великој Реци, општина Мали Зворник, обухвата површину  катастарске 

парцеле:3288/1, 3276/6, 3276/2 и 3465/1 све у КО Велика Река.    

                      Површина обухваћена овим планом износи  02.21.12 ха..  

 

Члан 2. 

 

       Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање потребних услова  за 

реализацију система снабдевања водом насеља велика Река, односно обезбеђење 

предуслова за решавање имовинско-правних односа и стављање у 

функцијуизворишта питке воде „Врањачко поље“ у Великој Реци. 

       Израдом овог Плана обезбеђује се измештање  трасе приступног пута новом 

изворишту и планираног цевовода (водовода), ван спорне парцеле кп бр.3276/1 у КО 

Велика Реака, обухваћене раније донешеним Планом општег уређења са елементима 

детаљне регулације „Извориште Врањачко Поље “ у Великој Реци, општина Мали 

Зворник. 

Члан 3. 

. 

          План детаљне регулације   чине: 

          

            1.  Текстуални део плана и то: 

 

 А. УВОД  
           

             1. Правни и плански основ   

             

                                                                                                                                                                                          

 Б.  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

             

 Б.1.  Постојеће стање 

               1.1. Повод и циљ израде плана .   

               1.2.Границе обухвата плана. 

               1.3.. Извод из документације вишег реда и остале документације од значаја 

                    за израду програма урбанистичког плана. 

               1.4. Статус земљишта 



               1.5. Саобраћај 

               1.6  Комунална инфраструктура 

               1.7.  Услови надлежних комуналних организација и других институција 

               1.8.  Графички део              

     Графички део плана састоји се од : ширег приказа Урбанистичког плана, извода 

из Плана општег уређења са елементима детаљне регулације „Извориште Врањачко 

Поље “ у Великој Реци, општина Мали Зворник, ситуациони план водовода, план 

нивелације и регулације, статус земљишта, план електромреже, план парцелације и 

одговарајућих цртежа и графичких симбола којима се исказују елементи 

урбанистичких решења, а у свему према Правилнику о садржини, начину и 

поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“ бр.31/2010 и 

69/2010). 

 

              Б.2.Концепт-закључак    

   

       В. ПЛАН                                                                                                                                      

       В. 1. Правила уређења, 

               1.1. Карактеристичне целине и зоне. 

               1.2.Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и  

                        Објеката. 

               1.3.Јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктруе, 

               1.4. Попис објеката за које се пре обнове или реконструкције морају 

израдити конзерваторски или други услови, 

               1.5. Стратешка процена утицаја планског документа на  животну средину, 

               1.6. Урбанистичке опште и посебне мере заштите. 

               1.7. Инжењерско –геолошки услови. 

               8. Спровођење плана. 

 

            В.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

                 1. Парцелација . 

                 2. Општи услови за изградњу објекта. 

                 3.Смернице за спровођење плана. 

 

          Г. ГРАФИЧКИ ДЕО 

     

1. Ситуациони план водовода (планирано стање). 

2. План нивелације и регулације. 

3. Статус земљишта (планирано стање) 

4. План електромреже (планирано стање). 

5. План парцелације. 

         Д. ДОКУМЕНТАЦИЈА  (Попис кориштене документације  1 до 15). 

            Ђ. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ( Ступање на снагу Плана детаљне регулације  

              осмог дна по објављивању у „Службеном листу општине Мали Зворник“). 

 

Члан 4. 

 

План је урађен од стране Јавног урбанистичког предузећа „План“ из Шапца и   

по доношењу, овери и потпису доствља се у 4 примерка у аналогном облику и 4 

примерка у дигиталном облику  Општинској управи општине Мали Зворник. 



 

Члан 5. 

 

Саставни део Урбанистичког плана чини Извештај о јавном увиду и 

Мишљење Комисије за планове сагласно члану 49. Закона о планирању и изградњи, 

(„Службени гласник РС“ бр. 72/09 и 81/09.исправка) као и  Одлука да се не израђује 

Стратешке процена утицаја Плана детаљне регулације „Изворишта Врањачко Поље“ 

у Великој Реци на животну средину бр.06-692 од 24.07.2009.године, („Сл.лист 

општине Мали Зворник“ бр.6/09).    

                              

Члан 6. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине  Мали Зворник“. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

Број: 06-194                                               ПРЕДСЕДНИК 

25.02.2011.год.                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Мали Зворник                                        Радован Тадић,с.р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         



О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни и плански основ за израду и доношење Плана детаљне регулације 

„Извориште Врањачко Поље I“ у Великој Реци,  општина Мали Зворник су: 

-   Закон о планирању и изградњи ("Сл.гл. РС'', бр.72/09 и 81/09. исправка)   

-  Статут општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ бр.10/08, 

13/08 и 2/09). 

- Генерални план за Мали Зворник до 2020.године(„Сл.лист општине Мали 

Зворник“ бр.6/06). 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената 

("Сл.гл. РС'', бр.31/10 и 69/10).   

- Правилник о условима пројектовања и планирањавезаним за несметано 

кретање деце, старих, инвалидних и хендикепираних лица ("Сл.гл. РС'', бр. 18/97).   

- Концепт Плана детаљне регулације „Извориште Врањачко Поље I“ у Великој 

Реци, ЈУП „План“ Шабац,2010.године, 

- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације „Изворишта 

Врањачко Поље I“ у Великој Реци у општини Мали Зворник бр. 06-371 од 

21.04.2010.године ("Сл.лист општине М.Зворник'', бр. 2/10). 

- Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја Плана детаљне 

регулације „Изворишта Врањачко Поље I“ у Великој Реци на животну средину 

бр.06-371 од 21.04.2010.године, („Сл.лист општине Мали Зворник“ бр. 2/10)..  

Носилац израде планског акта је Јавно урбанистичко предузеће „План“ 

Шабац. 

            Комисија за планове Скупштине општине Мали Зворник обавила је стручну 

контролу Предлога плана. План је био изложен на јавни увид у трајању од 30 дана, 

након чега је Комисија сачинила Извештај који представља део овог образложења. 

Општинско веће  општине Мали Зворник предметни урбанистички пројекат на 

седници одржаној дана 10.01.2011.године те подноси Скупштини општине Предлог 

одлуке о доношењу Плана детаљне регулације „Извориште Врањачко Поље I“ у 

Великој Реци општина Мали Зворник и предлаже Скупштини да одлуку донесе у 

датом тексту.  

 

 

                                                                                                      Председник Општине  

                                                                                                         Миодраг Лазић с.р.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 20.став 1. тачка 17. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07) члана 9. став 3 и члана 31. 

Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана 

("Сл.гласник РС", бр.36/91, 33/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05), 

члана 20. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник", 

бр.11/08, 13/08 и 2/09) и члана 2. и 12. Одлуке о остваривању права у области 

социјалне заштите (''Сл.лист општине Мали Зворник'', бр. 11/10), Скупштина 

општине Мали Зворник на седници одржаној дана,  25.02.2011.године,  доноси  

 

 

О Д Л У К A 

О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРАВА НА ПОМОЋ У КУЋИ ГРАЂАНА И 

НОРМАТВИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 

 

Опште одредбе  

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком утврђује се право на помоћ у кући као посебан облик 

ванинституционалне социјалне заштите грађана општине Мали Зворник  и 

нормативи и стандарди за обављање послова  и делатности пружања услуга помоћи 

у кући.   

 

Право на помоћ у кући 

 

Члан 2. 

 

 Право на помоћ у кући је посебан ванинституционални облик социјалне 

заштите на које има право појединац у складу са условима и у обиму прописаном 

овом одлуком.  

 

Обезбеђивање средстава 

 

Члан 3. 

 

 Финансијска средства за остваривање права на помоћ у кући обезбеђују се у 

буџету општине Мали Зворник, учешћем корисника, лица која су у складу са 

законом дужна да учествују у издржавању корисника, донатора, спонзора и других 

извора у складу са законом.  

 

 

Корисници права на помоћ у кући 

 

Члан 4. 

 

 Право на помоћ у кући утврђено овом одлуком могу да остваре лица, односно 

грађани који имају пребивалиште на територији општине Мали Зворник   и то: 



1.Стара самохрана лица изнад 60 година за жене и  65 година живота  за 

мушкарце која због 

 свог здравственог стања и стања покретљивости не могу самостално обављати 

основне свакодневне животне активности, као на пример, послове набавке и 

припремања хране, одржавања личне хигијене, хигијене стана итд ; 

2.Одрасла самохрана лица са инвалидитетом која су теже и тешко покретна и 

која из тог  

разлога не могу самостално обављати основне свакодневне животне активности, као 

на пример, послове набавке и припремања хране, одржавања личне хигијене, 

хигијене стана итд ; 

3.Друга стара и одрасла лица која, с обзиром на здравствено стање и степен 

инвалидитета живе у породичном домаћинству са сродницима и другим лицима која 

им не могу обезбедити целовиту и континуирану подршку у обављању основних 

свакодневних животних активности, као на пример послове набавке и припремања 

хране, одржавања личне хигијене, хигијене стана итд ; 

4.Деца и омладина  са посебним потребама.  

 Право на помоћ у кући могу остварити и друга лица која имају пребивалиште 

на територији општине или на њој бораве у дужем временском периоду, ако би 

услуге из садржаја права на помоћ у кући, по посебној процени центра за социјални 

рад,  допринели побољшању квалитета живота тог лица.    

 

Услуге које се обезбеђују у оквиру права на помоћ у кући 

 

Члан 5. 

 

У оквиру права на помоћ у кући, корисницима се обезбеђују следеће услуге:. 

 

1.Помоћ у обезбеђивању исхране (набавка намирница, сервирање и помоћ 

при узимању 

 хране, припрема оброка, припрема напитака, одржавање хигијене посуђа); 

2.Помоћ у одржавању личне хигијене ( помоћ при умивању, купању, прање 

и чешљање косе, помоћ при бријању и сечење ноктију); 

3.Помоћ у одржавању одевних предмета и постељине (набавка одеће, обуће 

и постељине, прање, поправка и одржавање одеће, обуће и постељине); 

4.Помоћ у одржавању  хигијене стана (одржавање чистоће просторија, 

одржавање чистоће беле технике, одржавање чистоће подних површина и 

простирки); 

5.Помоћ у загревању просторија (ложење ватре, чишћење пећи. набавка 

огревног материјала); 

6.Посебна помоћ у задовољавању других егзистенцијалних и социјалних 

потреба (помоћ при кретању у стану и дворишту, помоћ у набавци књига, новина 

помоћ у успостављању социјалне комуникације са окружењем и иницирање 

добросуседске помоћи, помоћ у остваривању контаката са другим хуманитарним 

организацијама које се баве пружањем социјалне подршке старијим лицима, помоћ у 

набавци лекова, одвођење на лекарске прегледе, помоћ у плаћању станарине, 

електричне енергије,грејања, и других комуналних услуга); 

7.Посебна помоћ у обезбеђивању сервисних услуга (поправка водоводне и 

канализационе мреже, поправка намештаја и столарије, поправка апарата за 

домаћинство, поправка брава итд).  



 Корисницима се у оквиру права на помоћ у кући могу обезбеђивати и друге 

услуге ( у даљем тексту одлуке ванстандардне услуге )  у складу са њиховим 

потребама и могућностима службе да такве услуге у оквиру своје основне 

делатности или коришћењем других служби, корисницима обезбеди.     

 

                      Учесталост пружања услуга у оквиру права на помоћ у кући 

 

Члан 6. 

 

Континуитет и учесталост пружања услуга у индивидуалном програму 

пружања услуга утврђују се на основу процењеног стања и потреба сваког 

корисника и може бити : 

1. 7 дана у недељи по  3 сата дневно за старо и одрасло лице са 

инвалидитетом које 

 је самохрано, непокретно, егзистенцијално и здравствено угрожено, а за које није 

могуће организовати привремену суседску или сродничку подршку; 

2. 5 дана у недељи по 2 сата дневно   за старо и одрасло лице са 

инвалидитетом 

 које је непокретно, здравствено угрожено, а за које је могуће организовати 

повремену суседску или сродничку подршку; 

3. 3 дана у недељи по 2 сата или два дана у недељи по 3 сата за старо и 

одрасло 

 лице са инвалидитетом које је самохрано покретно или полупокретно, здравствено 

угрожено, а за које је могуће организовати суседску или  сродничку подршку.   

 

Континуитет и учесталост пружања услуга у индивидуалном програму 

пружања услуга може се утврдити и на другачији начин него што је одређено у 

ставу 1. овог члана, уколико процењено стање и потребе корисника то захтева.  

 

Приоритет реаговања у пружању услуга  

 

Члан 7. 

 

Приоритет реаговања у пружању услуга одређује се у складу са здравственим 

стањем и породичним приликама корисника, као и могућношћу да се кориснику 

обезбеди сродничка или суседска подршка.  

 

Приоритет реаговања у пружању услуга одређује се на ниво три степена 

хитности и може бити:   

 

1. први степен хитности – рок 24 сата  за старо и одрасло лице са 

инвалидитетом 

 које је самохрано, непокретно, егзистенцијално и здравствено угрожено, а за које 

није могуће организовати привремену суседску или сродничку подршку и за које би 

свако одлагање обезбеђивања помоћи у кући узроковало значајно погоршање 

релевантних статуса;    

2. други степен хитности – рок 7 дана, за старо и одрасло лице са 

инвалидитетом  



које је непокретно, здравствено угрожено, а за које је могуће организовати 

повремену суседску или сродничку подршку и за које привремено одлагање 

обезбеђивања помоћи у кући не би узроковало значајније погоршања релевантних 

статуса; 

3. трећи степен хитности –15. дана  за старо и одрасло лице са 

инвалидитетом које 

 је самохрано покретно или полупокретно, здравствено угрожено, а за које је могуће 

организовати суседску или  сродничку подршку. и за које привремено одлагање 

обезбеђивања помоћи у кући, извесно не би узроковало погоршање релевантних 

статуса.   

 

Приликом одређивања приоритета реаговања у пружању услуга центар за 

социјални рад и служба помоћи у кући морају узети у обзир мишљење корисника.  

 

 

Услови у погледу простора, опреме и запослених радника 

 у обезбеђивању права на помоћ у кући 

 

Услови у погледу простора  

 

Члан 8. 

 

За пружање услуга помоћи у кући потребно је обезбедити пословни простор 

службе без обзира да ли се пружање услуга организује као посебна установа или се 

пружање услуга организује у оквиру постојећих установа социјалне и здравствене 

заштите  или као делатност физичких и других правних лица.  

Пословни простор службе која организује пружање услуга помоћи у кући  у 

својој структури мора имати посебне просторију у којој ће се организовати радни и 

стручни састанци запослених, одлагати евиденција и документација о  кориснику и 

раду са корисником  и  тоалетни простор.   

 

Услови у погледу опреме 

 

Члан 9. 

 

Пословни простор службе која организује пружање услуга помоћи у кући  

мора бити опремљен радним столом, довољним бројем столица, канцеларијским 

ормаром за одлагање документације о кориснику и раду са корисником, и 

телефоном.  

 

Структура непосредних пружалаца  услуга  

 

Члан 10. 

 

 Структуру  непосредних  пружалаца  услуга  чине : 

  

Руководилац или организатор службе помоћи у кући који мора имати вишу 

или високу стручну спрему у области друштвених наука.   



 

Герентодомаћице (aсистенти )-услуге непосредног пружаоца  услуга   могу 

обављати лица која имају завршену средњу стручну спрему без обзира на усмерење 

или основно образовање  

 

Број непосредних пружалаца  услуга  

 

Члан 11. 

 

Број и структура непосредних пружалаца услуга-геронтодомаћица 

(асистената)  из оквира права на помоћ  у кући одређује се на основу броја 

корисника  услуга помоћи у кући, врсте и броја услуга које 

геронтодомаћица(асистент) у оквиру индивидуалног програма пружа кориснику и 

удаљености и доступности корисника и у служби помоћи у кући мoра бити 

запослена: 

 

1. Једна геронтодомаћица(асистент) која пружа месечно услуге за 3 

корисника уколико 

 се кориснику обезбеђује пун индивидуални програм из делатности помоћи у кући, 

пет пута у току недеље на удаљености од 4 км од седишта службе или на 

удаљености до 10 км од седишта на којој постоји редован јавни саобраћај; 

2. Једна геронтодомаћица(асистент) која пружа месечно услуге за  5 

корисника уколико 

 се кориснику обезбеђују редукован индивидуални програм из делатности помоћи у 

кући, пет пута у току недеље  на удаљености од 4 км од седишта службе или на 

удаљености до 10 км од седишта на којој постоји редован јавни саобраћај. 

 

Један руководилац или организатор службе помоћи у кући, уколико служба 

запошљава више од 5 геронтодомаћица.  

 

 

Поступак остваривања права на услуге из садржаја помоћи у кући 

  

Надлежност 

 

Члан 12. 

 

Поступак за остваривање права на помоћ у кући води центар за социјални рад 

према месту пребивалишта односно боравишта лица којем је такво право потребно у 

складу са Закона о општем управном поступку и овом одлуком.    

 

 

Право на подношење захтева 

 

Члан 13. 

 

Право на подношење захтева за признавање права на помоћ у кући има само 

лице којем је помоћ потребна, његов законски заступник уколико је лице под 

старатељством, као и сродник са којим исти живи у заједничком домаћинству. 



 

 Поступак за признавање права на помоћ у кући може по службеној дужности 

покренути центар за социјални рад и то на иницијативу других органа, организација 

установа и грађана или ако је до сазнања да је неком лицу потребна таква врста 

помоћи дошао непосредно у вршењу својих овлашћења.  

 

Поступак у центру за социјални рад 

 

Члан 14. 

 

У поступку по захтеву за остваривање права на помоћ у кући центар за 

социјални рад прибавља доказе о месту пребивалишта, јавне исправе којима се 

доказује идентитет и календарски узраст, доказе о редовним или ванредним 

приходима, документацију о општем здравственом статусу и специфичним 

карактеристикама здравља подносиоца захтева и друге доказе за које се у поступку  

оцени да су неопходни ради доношења одлуке о признавању права, као и процене 

стручњака центра  о општим и специфичне потребама подносиоца захтева.  

 

Решење центра за социјални рад 

 

Члан 15. 

 

 Центар за социјални рад о признавању права на помоћ у кући или о одбијању 

захтева  доноси решење. 

 О жалби на донето решење о признавању или одбијању захтева за признавање 

права на права на помоћ у кући одлучује Општинско веће општине Мали Зворник.  

 

Поступак у служби за помоћ у кући 

 

Члан 16. 

 

Служба помоћи у кући,  дужна је одмах по пријему решења у складу са 

назнаком степена хитности и извршеном проценом центра за социјални рад 

организовати пружање помоћи у кући.  

Служба помоћи у кући је дужна да прати начин и ток организовања пружања 

помоћи у кући и врши евалуацију пружених услуга: 

1. за лица из групе првог степена хитности једанпут месечно; 

2. за лица из групе другог степена хитности  једанпут у три месеца; 

3. за лица из групе трећег степена хитности  једанпут у шест месеци. 

 

Праћење и евалуација пружених услуга помоћи у кући може се  организовати 

и чешће за појединог корисника уколико је таква потреба процењена и утврђена 

индивидуалним планом заштите центра за социјални рад. 

Служба помоћи у куће дужна је да писаним путем извештава центар за 

социјални рад о стању корисника услуга помоћи у кући на начин и динамиком која 

је одређена у индивидуалном плану заштите коју је сачинио центар за конкретног 

корисника. 

 

 



Индивидуални програм услуга у оквиру права на помоћ у кући 

 

Члан 17. 

  

Служба која обезбеђује пружање услуга из оквира права на помоћ у кући 

дужна је одмах, а најдуже у року од 5 дана, након што је кориснику признато право 

да сачини Индивидуални програм пружања услуга.  

Индивидуални програм услуга служба помоћи у кући сачињава на основу 

процене стања и потреба корисника коју је извршио центар за социјални рад, 

сопствене процене, уколико је у служби запослен стручњак одређене стручне 

оспособљености и мишљења корисника.    

Индивидуални програм  услуга нарочито садржи: опште податке о кориснику 

( име и презиме, година рођења, брачно стање, породично стање, чланови 

домаћинства, степен образовања, раније обављани послови,  адреса); услуге из 

делатности службе помоћи у кући које се пружају кориснику (врста услуге, садржај 

услуге, трајање у току дана, учесталост  току недеље, персонално задужен 

извршилац услуге, односно услуга) и мишљење корисника о индивидуални 

програму. 

 

Начин  пружања услуга  

 

Члан 18. 
 

Услуге помоћи у кући по индивидуалном програму пружања услуга 

непосредно обезбеђује геронтодомаћица(асистент) у стану корисника  и у обавези је 

да се стара о њиховим свакодневним потребама а нарочито да:  

1.Врши набавку намирница и роба; 

2.Припрема, послужује оброке, напитке или доноси готове оброке у стан 

корисника из јавних кухиња или кухиња посебних клубова за стара лица; 

3.Пружа помоћ кориснику у прибављању документације или је непосредно 

прибавља  по захтеву корисника; 

4.Одводи и прати корисника у здравствене институције; 

5.Подстиче корисника на комуникацију са социјалним окружењем, помаже му 

при кретању; 

6.Извршава послове редовног одржавања хигијене стана; 

7.Извршава послове периодичног генералног спремања и чишћења стана; 

8.Помаже кориснику у обезбеђивању сервисних услуга поправке 

инсталационих уређаја, кућних апарата итд; 

9.Води рачуна о редовном намирењу трошкова комуналних услуга; 

10.Пружа помоћ кориснику у одржавању личне хигијене; 

11.Обезбеђује кориснику одржавање хигијене одеће, обуће, постељине; 

12.Обезбеђује и друге услуге из делатности службе помоћи у кући. 

 Геронтодомаћица је у обавези да са сваким корисником изгради однос 

поверења и уважавања 

 

 

 

 

 



Управљање поступком пружања услуга   

 

Члан 19. 
 

Поступком пружања услуга управља руководилац службе тако што: 

1.Организује рад службе и одређује распоред рада геронтодомаћица; 

2.Прати рад геронтодомаћица и извршење индивидуалних програма пружања 

услуга корисницима; 

3.Води евиденцију о броју и структури корисника и пруженим услугама; 

4.Успоставља контакт са потенцијалним корисником и упознаје га са 

могућностима коришћења услуга, садржајем услуга и начином коришћења; 

5.Одређује геронтодомаћицу (асистента) која ће пружати услуге конкретном 

кориснику; 

6.Сарађује са другим институцијама друштвено организованих система 

подршке старим и лицима са инвалидитетом, хуманитарним и невладиним 

организацијама које у својој делатности имају подршку тим лицима. 

 

Престанак права за помоћ у кући 

 

Члан 20. 

 

 Право на помоћ у кући може престати уколико се у поступку праћења и 

евалуације пружених услуга утврди да су престали разлози због којих је право 

признато кориснику, по захтеву самог корисника или у случају смрти корисника. 

 У случају престанка права на помоћ у кући надлежан центар за социјални рад 

доноси решење, које се доставља кориснику и служби помоћи у кући.  

 О жалби на донето решење о престанку права на помоћ у кући одлучује 

Општинско веће општине Мали Зворник. 

 

Цена услуга помоћи у кући 

 

Члан 21. 

 

 Цену услуга помоћи у кући и регресну скалу у складу са овом одлуком 

утврђује  Општинско веће Општине  Мали Зворник.  

 Цена услуге помоћи у кући одређује се на основу бруто зарада запослених, 

трошкова превоза, заштитне одеће и обуће, трошкова обавезног осигурање 

запослених, материјалних и других трошкова.  

 

Учешће корисника цени услуга помоћи у кући 

 

Члан 22. 

 

Цену услуге помоћи у кући не плаћају: 

1. Корисници материјалног обезбеђења породице оствареног по 

прописима у области 

 социјалне заштите; 

2. Корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица оствареног по 

прописима у 



 области социјалне заштите; 

3. корисници минималне пензије и права на туђу негу и помоћ остварених 

по рописима  

из области пензијског и инвалидског осигурања; 

4. корисници без икаквих прихода; 

Уколико корисници из става 1. тач. 3.и 4.  овог члана имају сроднике који су 

по закону дужни и имају могућности да их издржавају, исти учествују у плаћању 

цене услуга помоћи у кући у складу са својом утврђеном обавезом.  

 

Члан 23. 

 

Учешће корисника и њгеових сродника  обавезних за издржавање у 

трошковима помоћи  утврђује се  на основу  мерилa и критеријума којe доноси 

Општинско веће општине Мали Зворник. 

 

Завршне одредбе 

 

Члан 24. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог   дана од дана објављивања у " Службеном 

листу  Општине Мали Зворник". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

 

Број: 06 – 195/2011-01                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Дана, 25.02.2011.године                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Мали Зворник                                                                        Радован Тадић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ  за доношење Одлуке садржан је у одредбама чл. 20. став 1. 

тачка 17. Закона  о  локалној самоуправи,  којим је дефинисано  да Општина  преко 

својих органа  утврђује испуњеност услова  за пружање услуга  социјалне заштите  и 

доноси  прописе  о правима  у социјалној заштити . 

 Чланом 9. став 3. Закона о социјалној заштити и  обезбеђивању  социјалне 

сигурности грађана  утврђено је да се  о обезбеђивању права  на помоћ у кући  стара 

Општина , а чл. 31.  истог Закона  је дефинисано  да се  право на помоћ у кући  

обезбеђује  старим и изнемоглим хронично  оболелим  и другим лицима ,  која нису 

у стању да се сама  о себи старају.  Законом је утврђено  да се помоћ у кући  

обезбеђује  обављањем  неопходних кућних послова  (одржавање чистоће стана,  

набавка хране и других потребних ствари,  одржавање личне хигијене  и сл.). 

 Одлуком  се  у складу са Законом утврђује  право  на помоћ  у кући  грађана  , 

као једно  од права  у социјалној заштити  и социјалној сигурности , утврђују услови  

за признавање тог права  и поступак  за остваривање тог права . 

 

 

 

 

 

                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                             Миодраг Лазић, с. р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         На основу члана 20. став .тачка 2. и 8. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр129/07), члана 146. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“ број 72/09 и 81/09), члана 18.став 1.тачка 2. и 8.  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 25.02.2011.године,  донела је 

 

О Д Л У К У 

О уклањању привремених објеката 

 

I 

 

       Обавезују се власници привремених објеката постављених на јавном градском 

грађевинском земљишту у Месној Заједници „Центар“, насељено место Мали 

Зворник,  као и бесправно постављених привремених објеката, да исте уклоне, због 

привођења градског грађевинског земљишта намени, а према попису 

привремених објеката који је саставни део ове Одлуке. 

     Објекти из става 1 овог члана,  постављени су на јавном градском грађевинском 

земљишту, на основу раније издатих привремених дозвола за постављање истих до 

привођења грађевинског земљишта намени, а најдуже до 5 година, док је један број 

објеката постављен без прибављеног одобрења 

 

II 

 

       Власници привремених објеката из тачке 1. ове Одлуке обавезни су да исте 

уклоне најдаље до 31.марта 2011.године, а грађевинско земљиште са кога је објекат 

уклоњен, да очисте од шута и других предмета.. 

 

III 

 

       Уколико до остављеног рока из члана 2. ове Одлуке, власници не уклоне 

привремене објекте, Општинска управа општине мали Зворник донеће  решење о 

уклањању привремених објеката са јавних површина о трошку и на ризик  власника 

привременог објекта-корисника јавних површина, без права на накнаду штете. 

 

IV 

 

       Одлуку доставити свим корисницима градског грађевинског земљишта, са ког је 

неопходно  уклонити привремене објекате, а на које се ова Одлука односи. 

      Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Зворник“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

Број: 06-196                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  

25.02.2011.године                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                               

Мали Зворник                                                                            Радован Тадић, с.р. 

 

 



О б  р а з л о ж е њ е 

  

 

       Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 20.став 1.тачка 2. и 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр129/07), члану 146. Закона 

о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09 и 81/09-исправка) и 

члану 20.став 1. тачка 2. и 8. и члану 37. Статута општине Мали Зворник 

(„Службени лист општине Мали Зворник број:10/08,13/08 и 2/09). 

       Привремени објекти, који су предмет ове Одлуке, постављени су на градском 

грађевинском  земљишту, (јавне површине) према раније усвојеном и важећем 

Програму за постављање привремених објеката,. на основу спроведеног поступка о 

додели земљишта путем огласа. и донетих решења о додели земљишта на 

привремено коришћење за постављање привремених објеката, до привођења истог 

намени, а најдуже до 5 година, што је регулисано и уговром  закљученим између 

Општине Мали Зворник и сваког корисника земљишта појединачно. 

      За све привремене објекте који су предмет ове Одлуке, истекао је рок од 5 

година на које су уговори закључени.  

       Поред тога, наведеним уговорима је прецизирано, да се градско грађевинско 

земљиште за постављање привремених објеката додељује привремено до 5 година, 

до привођења додељеног земљишта намени. 

       Како је, у складу са новим Законом о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“ број 72/09 и 81/09), у току израда  Просторног плана за општину Мали 

Зворник, Плана Генералне регулације за насеље Мали Зворник, затим у припреми је 

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за уређење Месне заједнице Центар 

у  Малом Зворнику, као и Програма постављања привремених објеката на 

површинама јавне намене, сагласно члану 146. Закона о планирању и изградњи, то је 

Општинско веће општине Мали Зворник разматрало текст Одлуке о уклањању 

привремених објеката на седници одржаној дана 14.02.2011.године и предлаже 

Скупштини општине Мали Зворник да Одлуку усвоји у датом тексту. 

      

  

 

                                     Председник општине 

                                      Миодраг Лазић с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 20.став 1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр129/07), члана   146. Закона о планирању и изградњи ( „Службени 

гласник РС „ број 72/09 и 81/09) члана 18.став 1. тачка 8.  и члана 37. Статута 

општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ број 10/08,13/08 и 

2/09), Скупштина општне Мали Зворник, на седници одржаној дана 

25.02.2011.године, донела је, 

 

О Д Л У К У 

 

О изради Програма постављања привремених објеката 

за насељено место Мали Зворник 

 

 

Члан 1. 

 

        Доношењем ове одлуке приступа се изради Програма постављања привремених 

објеката за насељено место Мали Зворник, КО. Мали Зворник, општина Мали 

Зворник. 

 

Члан 2. 

 

       Изради Програма приступило се по захтеву Општине Мали Зворник, а у циљу 

створања потребних услова  за реализацију пројекта постављања привремених 

објеката и  уређење јавних површина у Месној заједници „Центар“ и Месној 

заједници Доње Насеље. 

       Израдом  Програма из тачке 1. ове Одлуке, обезбеђује се остварење следећих 

циљева: стварање услова за реализацију улагања у пословне и друге објекте са 

наменом за производњу и пружање услуга. 

 

 

Члан 3. 

 

       Програмом из тачке 1.ове Одлуке биће обухваћено јавно грађевинско земљиште 

чији је обухват истоветан са обухватом граница Плана генералне регулације за 

насеље Мали Зворник , КО Мали Зворник, Одлука о изради плана генералне 

регулације за насеље Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ број 

7/09). 

  

 

Члан 4. 

 

       Садржај Програма ће бити у складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09 и 81/09), као и Просторним планом 

Малог Зворника, Планом генералне регулације за насеље Мали Зворник и другим 

односним прописима. 

 

 

 

 



Члан 5. 

 

       Рок за израду Програма поставања привремених објеката из члана 1. ове Одлуке 

је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

                                                                                                                                      

Члан 6. 

 

       Средства за израду Програма поставања привремених објеката безбеђује 

инвеститор Општина Мали Зворник. 

 

Члан 7. 

 

       Јавни увид ће се одржати у просторијама општине Мали Зворник, у складу са 

чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09 и 

81/09). 

 

Члан 8. 

 

       Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Мали Зворник“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

   Број:06-197                                                               ПРЕДСЕДНИК  

   Дана,25.02.2011.године                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Мали Зворник                                                               Радован Тадић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОГРАМА  ПОСТАВЉАЊА 

ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО МАЛИ ЗВОРНИК 

ОПШТИНА  МАЛИ ЗВОРНИК 

 

        Правни основ за доношење  Програма постављања привремених објеката за  

насељено место Мали Зворник  садржан је у члану 20.став 1.тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр129/07), члану  146. Закона о 

планирању и изградњи ( „Службени гласник РС „ број 72/09 и 81/09) и члану 18.став 

1. тачка 8. и  37. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали 

Зворник“ број 10/08,13/08 и 2/09) 

       Напред наведеним одредбама Закона и Статута регулисано је да локална 

самоуправа доноси програме уређења грађевинског земљишта и програме 

постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на 

површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни 

мобилијар, споменика и спомен обележја на површинама јавне намене, балон хала 

спортске намене, надстрешница за склањање људи у јавном превозу и пловећих и 

других постројења на водном земљишту (члан 146. Закона о планирању и изградњи).      

    Програм постављања привремених објеката обухвата јавно грађевинско 

земљиште чији је обухват истоветан са обухватом граница Плана генералне 

регулације за насеље Мали Зворник , КО Мали Зворник, (Одлука о изради Плана 

генералне регулације за насеље Мали Зворник ( „Службени лист општине Мали 

Зворник“ број 7/09). 

     Процедуру за израду Програма постављања привремених објеката за  насељено 

место Мали Зворник покренула је Општина Мали Зворник. 

      Инвеститор израде  Програма је општина Мали Зворник, а  циљ израде истог је 

стварања потребних услова за реализацију постављања привремених објеката у 

насељеном месту Мали Зворник.  

     Садржај Програма ће бити у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. Гласник РС“ , бр. 72/09 и 81/09) Планом генералне регулације за насеље Мали 

Зворник и другим односним прописима. 

             Општинско веће општине Мали Зворник разматрало је ову Одлуку на 

седници одржаној дана 14.02.2011.године и предлаже Скупштини општине да исту 

усвоји у датом тексту. 

 

                                                                                      Председник општине 

                                                                                              Миодраг Лазић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 20. став тачка 2. и 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр129/07), члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“ број 72/09 и 81/09), члана 18.став 1.тачка 2. и 8.  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  25.02.2011. 

године,  донела је 

 

О Д Л У К У 

О измештању споменика  палим Борцима из парка испред Занатског Центра 

у улици Краља Петра I бр 19 у Малом Зворнику 

 

I 

 

        Доноси се Одлука о измештању споменика Борцима палим у рату од 1941 до 

1945. године, из парка испред Занатског центра у улици Краља Петра I број 19. у 

Малом Зворнику, у парк код игралишта фудбалског клуба „Јединство“ и  шеталита 

поред реке Дрине. 

 

II 

 

      Измештање споменика из тачке 1. ове Одлуке врши се у поступку уређења ужег 

центра Малог Зворника, дела Месне заједнице „Центар“, а у циљу  добијања 

слободне  површине  при уређењу парка у коме је споменик до сада био постављен и 

постављања урбаног мобилијара (поплочавање стаза, зеленило, фонтана, парковске  

клупе и слично). 

III 

 

     Измештање споменика из ове Одлуке извршиће се по прибављању потребних 

сагласности. 

IV 

 

    Измештање споменика извршиће се од стране за то квалификованих лица, уз 

предузимање свих мера опреза, а трошкове измештања финансираће Општина Мали 

Зворник. 

 

V 

 

    Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Мали Зворник“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

   Број:06 -198                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

   Дана, 25.02.2011.године                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                        

   Мали Зворник                                                                                Радован Тадић, с.р. 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Одлуке о измештању споменика палим Борцима из парка испред Занатског 

Центра  у улици Краља Петра I бр.19. у Малом Зворнику 

 

        Правни основ за доношење Одлуке о измештању споменика палим Борцима из 

парка испред Занатског Центра у улици Краља Петра I бр.19. у Малом Зворнику 

садржан је у члану 20.став 1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр129/07), члану  146. Закона о планирању и изградњи ( „Службени 

гласник РС „ број 72/09 и 81/09) и члану 18.став 1. тачка 8. и  37. Статута општине 

Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ број 10/08,13/08 и 2/09). 

        Напред наведеним одредбама Закона и Статута регулисано је, да локална 

самоуправа доноси програме уређења грађевинског земљишта и програме 

постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на 

површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни 

мобилијар, споменика и спомен обележја на површинама јавне намене, балон хала 

спортске намене, надстрешница за склањање људи у јавном превозу и пловећих и 

других постројења на водном земљишту (члан 146. Закона о планирању и изградњи).    

        Како је у припреми израда Програма постављања привремених објеката за 

насељено место Мали Зворник,  као и Одлука у уређењу дела Месне заједнице 

„Центар“ у насељеном месту Мали Зворник, која по обухвату покрива и парк испред 

напред наведеног Занатског Центра, то се предлаже измештање споменика Борцима 

палим у рату од 1941 до 1945.године.. 

       Општинско веће општине Мали Зворник разматрало је ову Одлуку на седници 

одржаној дана 14.02.2011.године и предлаже Скупштини општине да исту усвоји у 

датом тексту. 

 

 

                                                                                                          Председник 

                                                                                                      Општинског већа 

                                                                                                            Миодраг Лазић с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 20.став 1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр129/07), члана  145. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“ број 72/09 и 81/09), члана 18.став 1.тачка 2. и 8.  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 25.02.2011. 

године,  донела је 
 

О Д Л У К У 

О  уређењу дела  Месне заједнице „Центар“ 

у насељеном месту Мали Зворник 

 
 

Члан 1. 

 

        Доношењем ове одлуке приступа се изради  Пројекта  уређења дела Месне 

заједнице „Центар“ насељено место Мали Зворник, КО. Мали Зворник, општина 

Мали Зворник и уређењу предметног простора у складу са Пројектом. 

 

Члан 2.  
 

       Пројектом из члана 1.ове Одлуке биће обухваћене катастарске парцеле у 

обухвату датом у тачки 3. став 2. ове Oдлуке, све у КО Мали Зворник 

 

Члан 3. 

  

       Изради Пројекта приступа се на захтев Општине Мали Зворник, а у циљу 

стварања потребних услова  за реализацију пројекта уређење јавних површина у 

делу МЗ „Центар“, насељено место Мали Зворник. 

       Израдом Пројекта обезбедиће се остварење следећих циљева: стварање услова 

за реализацију улагања средстава у уређење дела Месне заједнице „Центар“ и то:  

парк испред занатског центра код аутобуске станице, део са леве стране Бучевског 

потока западно од (испод)  магистралног пута до зграде у улици Рибарској бр 42. и 

део Рибарске улице, до Бучевског потока према северу,  јужно према путу који води 

до Рибарске улице, измештање споменика палим борцима рата од 1941 до 

1945.године.      

  

Члан 4. 

 

      Пројектом из тачке 1. ове Одлуке даће се решење за поплочавање стаза у парку, 

поред улице Краља Петра I, пешачких стаза у Рибарској и Дринској улици, уређење 

зелених површина, постављање, фонтане и друго. 

 

Члан 5. 

 

       Рок за израду Пројекта из члана 1. ове Одлуке износи 90 дана од дана ступања 

на снагу ове Одлуке. 

                                                                                                                                      

 

 



Члан 6. 

 

       Средства за израду Пројекта обезбеђује инвеститор, Општина Мали Зворник.  

 

Члан 7. 

 

              Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Мали Зворник“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

   Број:06 - 199                                                                ПРЕДСЕДНИК  

   Дана, 25.02.2011.године                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Мали Зворник                                                                Радован Тадић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
Одлуке о  уређењу дела  Масне заједнице „Центар“ 

у насељеном месту Мали Зворник 
 

         Правни основ за израду Програма уређења дела Масне заједнице „Центар“ у 

насељеном месту Мали Зворник садржан је у  члану 20.став 1.тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр129/07), члану 145. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09 и 81/09), члану 18.став 

1.тачка 2. и 8. и члану 37. Статута општине Мали Зворник („Службени лист 

општине Мали Зворник“ број:10/08,13/08 и 2/09). 

         Напред наведеним одредбама Закона и Статута регулисано је да локална 

самоуправа доноси урбанистичке планове и програме уређења грађевинског 

земљишта 

         Процедури за израду Одлуке о уређењу дела Месне заједнице „Центар“ у 

Малом Зворникује  приступило се на захтев инвеститора општине Мали Зворник. 

         Граница обухвата део Месне заједнице „Центар“ и то: парк испред занатског 

центра код аутобуске станице, део градског грађевинског земљишта са леве стране 

Бучевског потока западно од (испод)  магистралног пута Лозница-Љубовија, до 

зграде у улици Рибарској бр 42. и део Рибарске улице до Бучевског потока према 

северу,  јужно према путу који води до Рибарске улице.  

         Пројектом из предметне Одлуке даће се решење за поплочавање стаза у парку, 

поред улице Краља Петра 1, пешачких стаза у Рибарској и Дринској улици, уређење 

зелених површина, постављање, фонтане и  друго. 

         Садржај Пројекта ће бити у складу са одредбама Закона о планирању и из 

градњи („Сл. Гласник РС“ , бр. 72/09 и 81/09), са Просторним планом општине Мали 

Зворник и Планом генералног уређења насеља Мали Зворник. 

         Општинско веће општине Мали Зворник разматрало је ову Одлуку на седници 

одржаној дана 14.02.2011.године и предлаже Скупштини општине да исту усвоји у 

датом тексту. 

 

                                                                                            Председник 

                                                                                        Општинског већа 

                                                                                                            Миодраг Лазић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         На основу члана 20.став 1.тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр129/07), члана 145. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“ број 72/09 и 81/09-исправка), члана 18.став 1.тачка 2. и 10.  и члана 68. 

Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ 

број:10/08,13/08 и 2/09), Општинско веће општине Мали Зворник,  на седници 

одржаној дана  14. 02.2011. године,  донело је 

 

О Д Л У К У 

 

О промени намене пословног простора 

 

I 

 

             Утврђује се промена намене пословног простора власника Општине Мали 

Зворник, у Занатском центру у Малом Зворнику, улица Краља Петра I бб, површине 

35 м
2
, КО Мали Зворник. 

II 

 

             Пословни простор из тачке 1. ове Одлуке, који је по намени канцеларјски 

простор мења се у јавни тоалетни простор, на предлог Општине Мали Зворник. 

             Циљ промене намене пословног простора из тачке 1. ове Одлуке је решавање 

дугогодишњег проблема непостојања јавног тоалета у Месној Заједници „Центар“ у 

насељеном месту Мали Зворник, седишту општине, у којој су објекти у које 

интензивно користе и велика је фреквенција грађана са територије општине и 

других грађана, као што су: зграда општине, школе, Дом културе, аутобуска 

станица, Дом здравља, пијаца, пошта, банке и други објекти.  

 

III 

                                                                        

             Инвеститор промене намене простора из тачке 1. ове Одлуке, која обухвата 

израду Главног пројекта адаптације предметног простора, као и финансирање саме 

адаптације,  је  Општина Мали Зворник.  

 

IV 

 

             Избор овлашћене пројектне установе за израду Главног пројекта адаптације 

пословног простора из члана 1. ове Одлуке, извршиће се путем прикупљања понуда.   

 

V 

 

             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Мали Зворник“     

                                    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

Број: 06-148                                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дана,14.02.2011.год.                                                              Миодраг Лазић, с.р. 

Мали Зворник 

 



На основу члана  37. и 114. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине 

Мали Зворник'', број 10/08, 13/08 и 2/09) и чл. 33. Пословника Скупштине општине, 

а на предлог Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина 

општине на седници одржаној 25.02.2011. године, донeла је 

 

О Д Л У К У 

О  измени и допуни Закључка о утврђивању висине накнаде за рад председника 

и чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа и фондова 

чији је оснивач Скупштина општине 
 

I 

У члану 1. став 1. Закључка о утврђивању висине накнаде за рад председника и 

чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа и фондова чији је 

оснивач Скупштина општине, после речи     ''Фонда за развој општине Мали 

Зворник...'' додају речи :''Туристичке организације општине Мали Зворник... ''. 

 

II 

Након тих измена члан 1. став 1. овог Закључка би гласио: '' Утврђује се да 

председницима и члановима управних и надзорних одбора: Библиотеке ''17. 

септембар'' Мали Зворник, Центра за социјални рад ''Мали Зворник'' Мали Зворник, 

Фонда за развој општине Мали Зворник, Туристичке организације општине Мали 

Зворник и Фонда за противпожарну заштиту, припада право на накнаду за рад по 

одржаној седници и то: ...'' 

 

III 

Остали део текста наведеног Закључка остао би на снази. 

 

IV 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Мали Зворник''. 

 

V 

Одлуку доставити председнику Управног одбора и директору Туристичке 

организације општине Мали Зворник, и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

Број: 06- 200                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

25.02.2011. год.                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

У М.Зворнику                     Радован Тадић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу чл. 130. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' бр. 

107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010 и 99/2010), чл. 37. Статута општине Мали 

Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'' бр. 10/08, 13/08 и 2/09) а на 

предлог  Комисије за избор, именовања и друштвена, Скупштина општине је на 

седници од  25.02.2011. год. донела  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О именовању директора Дома здравља ''Мали Зворник'' из Малог Зворника 
 

I 

 

За  директора Дома здравља ''Мали Зворник'' из Малог Зворника именује се: 

 

- ЖИВОРАД ЈОКИЋ, дипл. економиста из Радаља, општина Мали Зворник. 

 

II 

 

Мандат директора Дома здравља ''Мали Зворник'' траје четири године. 

 

III 

 

Решење ступа на снагу осам дана од дана доношења и биће објављено у ''Службеном 

листу општине Мали Зворник''.  

 

I V 

 

Решење доставити именованом, Управном одбору Дома здравља ''Мали Зворник'' и 

архиви. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

Број: 06-206                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

25.02.2011. год.                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

У М.Зворнику                Радован Тадић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 18. и 21. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 

42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона и 83/2005 - испр. др.), чл. 

37. Статута општине Мали Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', број 

10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог Комисије за Статут и прописе, Скупштина 

општине, на седници одржаној 25.02.2011.године, усвојила је следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О давању сагласности на Одлуку измени и допуни Статута Библиотеке ''17. 

Септембар'' из  Малог Зворника 

 

I 

 

Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута Библиотеке ''17.Септембар'' 

из Малог Зворника, који је усвојио Управни одбор Библиотеке, на својој седници од 

11.02.2011. године. 

 

II 

 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављено у 

''Службеном  листу општине Мали Зворник''. 

 

III 

 

Решење доставити Библиотеци ''17. Септембар'' и архиви. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

Број: 06-207 

25.02.2011. год.       ПРЕДСЕДНИК 

У М.Зворнику      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 25.02.2011. 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. 06-739 од 

25.06.2010.године, и то: 

 

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

 

II 

 

 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Мали Зворник''. 

 

III 

 

Решење доставити : именованом, директору Библиотеке ''17. септембар''  и 

архиви. 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

 

Број: 06-202            ПРЕДСЕДНИК 

25.02.2011. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

У Малом Зворнику              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 25.02.2011. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
O именовању председника Надзорног одбора Библиотеке ''17. СЕПТЕМБАР'' 

из Малог Зворника 

 

 

I 
 

 Именује се на дужност председника Надзорног одбора Библиотеке ''17. 

СЕПТЕМБАР'' из Малог Зворника: 

 

- ТОМИСЛАВ ЈЕВТИЋ из Будишића, као представник СО-е. 

 

II 

 

 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Мали Зворник''. 

 

III 

 

Решење доставити : именованом, директору Библиотеке ''17. септембар''  и 

архиви. 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

 

Број: 06-203             ПРЕДСЕДНИК 

25.02.2011. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

У Малом Зворнику           Радован Тадић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу чланова 54. став 2. и 55. став 1. и 2. 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, 

Скупштини општине Мали Зворник, на седници одржаној 25.02.2011.године донела 

је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

за разрешење члана Школског одбора Основне школе ''Браћа Рибар'' из Доње 

Борине 

 

         I 

 

Разрешава се досадашњи члан Школског одбора Основне школе ''Браћа Рибар'' из 

Доње Борине , и то: 

 

- Милојка Марковић из Доње Борине, као представник локалне 

самоуправе. 

 

II 

 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављено у 

''Службеном листу општине Мали Зворник''. 

 

III 

 

Решење доставити именованом, Основној школи ''Браћа Рибар'' и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

 

Број: 06-204                       ПРЕДСЕДНИК 

25.02.2011. године               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

У Малом Зворнику              Радован Тадић,с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу чланова 54. став 2. и 55. став 1. и 2. 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, 

Скупштини општине Мали Зворник, на седници одржаној 25.02.2011.године донела 

је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О именовању члана Школског одбора Основне школе ''Браћа Рибар'' из Доње 

Борине 

 

         I 

 

Именује се нови члан Школског одбора Основне школе ''Браћа Рибар'' из Доње 

Борине , и то: 

 

- Алексић (Величко) Драгица из Брасине, као представник локалне 

самоуправе. 

 

II 

 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављено у 

''Службеном листу општине Мали Зворник''. 

 

III 

 

Решење доставити именованом, Основној школи ''Браћа Рибар'' и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

 

Број: 06-205                       ПРЕДСЕДНИК 

25.02.2011. године               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

У Малом Зворнику              Радован Тадић,с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број:129/07), члана 79. став 2. Статута Оопштине Мали Зворник („Службени лист 

општине Мали Зворник“ бр.10/08,13/08 и 2/09)  и члана 46. Одлуке о општинској 

управи општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр.14/08 и 

4/09), Општинско веће општине Мали Зворник донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака 

у Општинској управи општине Мали Зворник 

 

 

I 

 

  Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака у 

Општинској управи општине Мали Зворник број 110-1/2011 од  11.01.2011. године. 

 

 

                                                                     II 

 

             Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Зворник“. 

 

 

 

Број: 06-152                                                                           Председник општине 

Дана, 14.02.2011.године                                                        Миодраг Лазић, с.р. 

Мали Зворник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Република Србија  

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК  

Број:06-151  

Дана, 14.02.2011.године 

Мали Зворник  

 

                На основу члана 20. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи, („ 

Службени гласник РС“ број 129/07)  члана 219.став.4.Закона о здравственој заштити 

(„ Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09-други закон, 88/10 и 99/10) члана 

18.став1.тачка 16. и члана 68. Статута општине Мали Зворник („Службени лист 

општине Мали Зворник“ број 10/08,13/08 и 2/09), Општинско веће Оштине Мали 

Зворник на седници одржаној дана 14.02.2011.године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена 

и узрока смрти умрлих лица 

 

 

    1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ Др. СИНИША БУРИЋ, доктор медицине из Малог Зворника, 

лекар Дома здравља у Малом Зворнику, за стручно утврђиање времена и узрока 

смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на подручју 

општине Мали Зворник. 

    2  Др. Синиша Бурић, доктор медицине, дужан је, да у року од 12 сати од 

примљеног позива, изврши непосредни преглед умрлог, утврди време и узрок смрти 

и изда потврду о смрти, ( члан 219.став 5.Закона о здравственој заштити). 

     3. Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђиање времена и узрока смрти 

за лица умрла ван здравствене установе обезбедиће се у буџету општине Мали 

Зворник.  

      4. Посебним Уговором регулисаће се висина наканаде, као и друга права и 

обавезе уговорних страна. 

      5.  Ово решење ступа на снагу и примењиваће се даном доношења. 

      6.  Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решење о одређивању 

доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица. број 

06-1000 од 17.10.2006.године.  

      7. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Зворник“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 

            Законом о здравственој заштити Републике Србије, који је објављен у 

„Службеном гласнику РС“ број 107/05  и ступио на снагу 10.децембра 2005.године, 

регулисано је и питање утврђивања времена и узрока  смрти умрлих. 

           Чланом 219. став 4. наведеног Закона регулисано је, да надлежни орган 

општине одређује доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти 

умрлих изван здравствене установе  и издавање потврде о смрти, уставу 5. истог 

члана прецизиран је рок од 12 сати од примљеног позива за извршење непосредног 

преглда умрлог и утврђивање времена и узрока смрти, док је ставом 6. регулисано 

да се средства за преглед умрлих лица ван здравствене установе обезбеђују у буџету 

општине. 

            С обзиром на напред наведено донето је решење као у диспозитиву. 

                                                                                                                

                                                                                                  Председник општине 

                                                                                                            Миодраг Лазић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИСПРАВКА СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА Бр. 11/10, од 17.12.2010.године 

 

По сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у оквиру Одлуке о локалним 

комуналним таксама на територији општине Мали Зворник, у Тарифи локалних 

комуналних такси, на страни 6, поднаслов ТАРИФНИ БРОЈ 6, објављене у 

''Службеном листу општине Мали Зворник'', бр. 11/10, поткрала грешка па се даје 

 

ИСПРАВКА ТЕКСТА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК – Тарифе локалних 

комуналних такси 

 

На страни 6 у Тарифном броју 6, у ставу 2. стоји износ од 42,57 динара, а потребно 

је да стоји износ ''........46,50 динара.''   

 

 

 

СЕКРЕТАР 

                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Жељко Томић, с.р. 

 


