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1. ОДЛУКА О УЧЕШЋУ У ПРОЈЕКТУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА ''КРАЉА
АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА''.
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МАЛИ ЗВОРНИК (пречишћен текст).
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9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
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Службени лист излази по потреби
Службени лист издаје Општинска управа
Одговорни уредник: начелник Општинске управе
Лист излази у 42 примерка

На основу члана 88. ст. 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' бр. 129/07), члана 37. Статута општине (''Службени лист општине
Мали Звонрик'' број 10/08, 13/08 и 2/09), и на основу ''Меморандума о сарадњи''
потписаног 17.09.2010.године између општина Мали Зворник и Зворник, Р.БиХ,
Скупштина општине Мали Зворник је, на седници одржаној 24.09.2010.године,
донела
ОДЛУКУ
О учешћу у пројекту реконструкције моста ''Краља Александра I
Карађорђевића''
I
Скупштина општине Мали Зворник овом Одлуком усваја текст ''Меморандума
о сарадњи'', потписан, дана 17.09.2010.године између Председника општине
Мали Зворник и Градоначелника општине Зворник, Р.БиХ, а који се односи на
реализацију пројекта реконструкције моста ''Краља Александра I
Карађорђевића''
II
Овлашћује се Председник општине Мали Зворник да одреди чланове
пројектног тима који ће бити задужени за реализацију овог пројекта и да
заједно са својим сарадницима предузима друге мере на плану испуњења
обавеза садржаних у ''Меморандуму о сарадњи'' ( са општином Зворник, Р.БиХ).
III
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Мали Зворник''.
IV
Одлуку доставити Председнику општине Мали Зворник и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1121
24.09.2010. год.
У М.Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

ОПШТИНА ЗВОРНИК

ОПШТИНА
МАЛИ ЗВОРНИК

МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ
за реализацију пројекта
„РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА
КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА“

септембар 2010. Године

I.

ОПШТИ ПРИНЦИПИ
Овим Меморандумом уређује се заједничка сарадња у оквиру пројекта
„Реконструкција моста Краља Александра I Карађорђевића“ који заједнички
реализују општине потписнице уз подршку Владе Републике Српске и Владе
Републике Србије. Област сарадње обухваћена овим Меморандумом односи се на
планирање, суфинансирање, реализацију и надзор на реализацији пројекта.
На основу постигнутог договора потписници Меморандума сагласили су се да ће,
у оквиру својих надлежности, радити на реализацији пројекта:

„Реконструкција моста Краља Александра I Карађорђевића“
Реализацију, координацију и праћење пројекта вршиће:
 Општина Зворник и
 Општина Мали Зворник

II.

ОПИС ПРОЈЕКТА
Мост Краља Александра I Карађорђевића изграђен је 1929. године средствима
Министарства грађевине Краљевине Југославије, ратном репарацијом и
донацијама Његовог величанства краља Александра I Карађорђевића. Ово
министарство је и надзирало радове, а радовима су руководили инжењер Мићић
из Љубовије и Жилов из Русије. По завршетку градње, запрежним возилима
довезено је на мост 30.000 тона камена, да би се испитала његова издржљивост.
Након 15 дана, када се утврдило да је мост чврст и стабилан, камен је подигнут.
Мост је завршен крајем 1929. године, освештан је и отворен у фебруару 1930.
године, чему је присуствовало и Његово величанство. Од тада постаје главно
зворничко шеталиште у предратном периоду. Сама церемонија дочека гостију и
великодостојника, који су дошли на отварање, одвијала се на средини моста.
6. априла 1941. године, Краљ Петар II, син убијеног Краља Александра, нашао се
на овом мјесту. Боравио је у кући Станка Николића, који га је дочекао рјечима:
"Судбина је хтела да и Ваш отац и Ви дођете овде стицајем околности, после
толико година". Мало потом мост је срушен. Радови на доградњи и довођењу
моста у садашње стање започети су у јесен 1945. године, а завршени у јуну 1946.
године. Када је мост обновљен, понио је име народног хероја из НОБ-а, Филипа
Кљајића Фиће, чије је име мост носио једно вријеме. Мост је своје првобитно име
поново повратио 31. марта 2009. године на сједници Скупштине општине
Зворник. Мост, симбол Зворника, свједок времена, данас налази у очајном стању.
Челичне конструкције су корозирале а гранитна коцка која је постављена у
обнови моста 1945. године полако пропада а мост је неосвјетљен.
ПРОЈЕКАТ СЕ САСТОЈИ ОД:
 Израде главног пројекта реконструкције моста,
 Промоције туристичких потенцијала општина Зворник и Мали Зворник и
 Комплетне реконструкције моста (носећи стубови, конструкција, коловоз и
осветљење)

III.

КООРДИНАЦИЈА
Потписници Меморандума су одговорни за активан допринос у провођењу и
реализацији пројекта као и за редовну размјену важних информација.
Општине потписнице ће именовати пројектни тим и пројект менаџера који ће
бити задужени за техничку реализацију пројекта.

IV.

ОБАВЕЗЕ
Општине потписнице овим прихватају да:
донесу одлуку о учешћу у пројекту на сједницама Скупштине општине,
именују особе које ће бити дио пројектног тима задуженог за реализацију
пројекта, један од одређених чланова пројектног тима биће именован за
пројект менаџера и радиће на активностима за спровођење Меморандума
до његовог окончања,
по потреби издавање и прибављање неопходних сагласноти и дозвола,
формирање комисије за провођење тендерских процедура за избор
пројектанта за изграду и ревизију главног/изведбеног пројекта, извођење
радова и надзор над извођењем радова,
закључивање уговора са пројектантом, извођачем радова и надзором,
активно раде на обезбјеђивању подршке свих институција надлежних за
реализацију овог пројекта,
обезбједе суфинансирање израде главног пројекта реконструкције моста
из буџета Општине,
активно раде на обезбјеђивању потребних средстава за комплетну
реализацију реконструкције моста,
организовање и учешће у техничком пријему и
све остале активности неопходне како би се остварили циљеви пројекта.

V.

ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА
Меморандум престаје да важи даном окончања реализације пројекта.

VI.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Меморандум о сарадњи закључен је у добром духу и међусобном поверењу,
те се прихваћене улоге и обавезе могу мјењати само уз сагласност обје стране.
Ниједна од страна нема овлашћење да доноси одлуке у име друге стране нити да
преузима обавезе у име друге стране.

VII.

АУТОРИЗАЦИЈА
Потписивањем меморандума подразумијева да су потписници Меморандума
сагласни у постизању циљева постављених у Меморандуму.
Меморандум се потписују у четири истовјетна примјерка, од којих сваки
потписник задржава по два примјерка.

У име институције коју представљам, потписујем овај Меморандум ради
остваривања зацртаног циља:

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( „Службени
гласник РС „ број 72/09 и 81/09) и члана 37. Статута општине Мали Зворник
(„Службени лист општине Мали Зворник“ број 10/08,13/08 и 2/09), Скупштина
општне Мали Зворник, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на
седници одржаној дана 24.09.2010 године, донела је,
ОДЛУКУ
О изради Плана детаљне регулације мини хидроелектране
на реци Борањској у К.О. Доња Трешњица
општина Мали Зворник
Члан 1.
Доношењем ове одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације
мини хидроелектране на реци Борањској у К.О. Доња Трешњица, општина
Мали Зворник.
Члан 2.
Изради плана приступило се по захтеву инвеститора Привредног предузећа
за извођење грађевинских радова „Дан инжењеринг“ д.о.о. Београд, а у циљу да
се створе потребни услови за реализацију пројекта за изградњу мини
хидроелектране ради искоришшћавања потенцијала реке Борањске за
производњу нових количина електричне енергије из обновљивих извора.
Израдом овог Плана обезбеђује се остварење следећих циљева: стварање
услова за реализацију улагања у изградњу мини хидроелектране на реци
Борањској у Доњој Трешњици за производњу и обезбеђење нове количине
електричне енергије неопходне за снабдевање привреде и грађана и
истовремено побољшање квалитета у снабдевању електричном енергијом
сеоског насеља Доња Трешњица и околних насеља, који су у досадашњем
периоду имали огромне проблеме у томе, као и улагање у инфраструктурни и
привредни развој насеља Доња Трешњица и околних насеља, а самим тим и
општине Мали Зворник.
Члан 3.
Планом из тачке 1.ове Одлуке биће обрађена просторна планска решења у
следећим границама обухвата:
1. Цевовод ( линијски инфраструктурни објекат) дужине око 1700 м на
деоловима кп. 928/1, 928/2, 930/1, 936, 938, 969/1, 969/2 963/2 (пут), све у К.О.
Доња Трешњица.
2.
2. Мини хидроелектрана ( енергетски објекат) на кп. 928/8, површине
0.12.00 ха и део к.п. 2599 ( корито реке Борањске) обадве у К.О. Доња
Трешњица.

Члан 4.
Садржај плана ће бити у складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09 и 81/09).
Концепт плана биће у складу са Просторним планом Републике Србије и
Просторним планом општине Мали Зворник.
Члан 5.
Рок за израду Плана детаљне регулације из члана 1. ове Одлуке износи 6
(шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђује инвеститор
Предузеће за извођење грађевинских радова „Дан-инжењеринг“ д.о.о. Београд.
Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је и Одлука да се израђује Стратешка процена
утицаја плана на животну средину.
Члан 8.
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 9.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Мали Зворник“.

СКУШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број:06 - 1113
Дана, 24.09.2010.
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
МИНИ ХИДРОЕЛЕТРАНА НА РЕЦИ БОРАЊСКОЈ
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

Процедури за израду урбанистичког плана приступљено је на захтев
инвеститора
Предузећа за извођење грађевинских радова „Дан-инжењеринг“ д.о.о. Београд.
Граница урбанистичког плана обухвата површину под кат. парцелама број
:
1. Цевовод ( линијски инфрасруктурни објекат) дужине око 1700 м на
деловима кп. 928/1, 928/2, 930/1, 936, 938, 969/1, 969/2 963/2, све у КО Доња
Трешњица.
2. Мини хидроелектрана ( објекат) на кп. 928/8, површине 0.12.00 ха, КО
Доња Трешњица..
Изради плана приступило по захтеву инвеститора, а у циљу стварања
потребних услова за реализацију пројекта за изградњу мини хидроелектране на
реци Борањској у Доњој Трешњици, стварања услова за искоришћавање
капацитета Борањске реке за производњу нове количине електричне енергије из
обновљивих извора, неопходне за снабдевање привреде и грађана, а самим тим
и побољшање у снабдевању електричном енергијом сеоског насеља Доња
Трешњица и околних насеља, који у досадашњем пероду имају огромние
проблеме у снабдевању електричном енергијом.
Садржај плана ће бити у складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи („Сл. Гласник РС“ , бр. 72/09 и 81/09).
Концепт плана биће у складу са Просторним планом Републике Србије и
Просторним планом општине Мали Зворник.
У складу са чланом 46. закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ ,
бр. 72/09 и 81/09), на седници Комисије за планове СО Мали Зворник, одржаној
31.08.2010 год., дато је мишљење број 35-7/1 од 08.04.2010.године, да се
приступи изради Плана детаљне регулације.

Начелник Општинске управе
Илија Јездић с.р.

На основу члана 9. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04) и члана 37. Статута општине
Мали Зворник, („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 10/08, 13/08 и
2/09), Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној
24.09.2010.године донла јe
ОДЛУКУ
Да се израђује Стратешка процена утицаја на животну средину за
План детаљне регулације мини хидроелектране на реци Борањској
К.О. Доња Трешњица општина Мали Зворник
Члан 1.
Доношењем ове Одлуке утврђује се обавеза, да се израђује Стратешка
процена утицаја на животну средину за План детаљне регулације мини
хидроелектране на реци Борањској К.О. Доња Трешњица, општина Мали
Зворник
Члан 2.
Планом из тачке 1.ове Одлуке биће обрађена просторна планска решења у
следећим границама обухвата:
1. Цевовод ( линијски инфрасруктурни објекат) дужине око 1700 м на
деоловима кп. 928/1, 928/2, 930/1, 936, 938, 969/1, 969/2 963/2 (пут), све у КО
Доња Трешњица.
2. Мини хидроелектрана ( енергетски објекат) на кп. 928/8, површине
0.12.00 ха и део к.п. 2599 ( корито реке Борањске) обе у КО Доња Трешњица.
Члан 3.
Циљ израде урбанистичког плана је да се створе потребни услови за
реализацију пројекта за изградњу мини хидроелектране на реци Борањској у
сврху искоришћавања потенцијала воде као обновљивог извора за производњу
електричне енергије, а ради обезбеђење потребне количине електричне енергије
за снаабдевање привреде и грађана, као и побољшање у снабдевању
електричном енергијом насеља Доња Трешњица и околних насеља.
Члан 4.
Обрађивач израде Плана детаљне регулације је Предузеће „Урбоплан“ из
Лознице.
Члан 5.
Ова одлука је саставни део Одлуке о приступању изради Плана детаљне
регулације мини хидроелектране на реци Борањској К.О. Доња Трешњица,
општина Мали Зворник („ Службени лист општине Мали Зворник“бр. 9/10).

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Мали Зворник''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-1114
Дана,24.09.2010.год.
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

Образложење
Одлуке да се израђује Стратешка процена утицаја на животну средину за
План детаљне регулације мини хидроелектране на реци Борањској К.О.
Доња Трешњица општина Мали Зворник
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник
РС'', бр. 135/04), дефинисан је начин одлучивања о изради стратешке процене
утицаја на животну средину.
За планове и на локалном нивоу, Одлуку о изради стратешке процене
утицаја у складу са чланом 9. наведеног Закона, доноси орган који је надлежан
за припрему плана.
Пре доношења одлуке прибављено је мишљење Оделења за пореску
администрацију, привреду, урбанизам и инспекцијске послове Oпштинске
управе општине Мали Зворник број: 501-31/1 од 15.09.2010.године, којим је
дефинисано, да је потребна израда Стратешке процене за предметни плански
документ.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању изради Плана детаљне
регулације мини хидроелектране на реци Борањској К.О. Доња Трешњица,
општина Мали Зворник
Начелник општинске управе
Илија Јездић с.р.

На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним
службама (''Службени гласник РС'', број 34/01) и Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у
државним органима (пречишћен текст)(''Службени гласник РС'', број 44/08) 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
предлог Комисије за избор, именовања и друштвена признања, на седници
одржаној 24.09.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату
плата изабраних, именованих и постављених лица у органима општине
Мали Зворник
Члан 1.
Члан 2. став 2. Одлуке, мења се тако што се после речи ''начелник општинске
управе'' ставља зарез и додају речи ''заменик начелника општинске управе'',
тако да овај став сада гласи:
''Постављена лица су лица која је поставила Скупштине општине и
Општинско веће и то: начелник Општинске управе, заменик начелника
Општинске управе и секретар Скупштине општине.''
Члан 2.
Члан 8. став 1. мења се тако да се после прве алинеје додаје алинеја која гласи:
- ''за заменика начелника Општинске управе, коефицијент 14,85
увећан за 15% по основу сложености и одговорности послова'', тако
да члан 8. сада гласи:
''Коефицијенти за обрачун и исплату плата постављених лица које поставља
Скупштина општине и Општинско веће износе:
- за начелника Општинске управе, коефицијент 14,85 увећан за 30% по
основу сложености и одговорности послова,
- за заменика начелника Општинске управе, коефицијент 14,85 увећан за
15% по основу сложености и одговорности послова
- за секретара Скупштине општине, коефицијент 14,85 увећан за 20% по
основу сложености и одговорности послова.
Члан 3.
Остали чланови Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата
изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Мали Зворник
остају на снази.

Члан 4.
Обзиром да је до сада вршена једна измена Одлуке о коефицијентима за
обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица у
органима општине Мали Зворник, задужује се Скупштинска служба општине
да сачини пречишћен и коначан текст наведене Одлуке и исти објави у
''Службеном листу општине Мали Зворник''.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу дан након дана објављивања у ''Службеном листу
општине Мали Зворник''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06- 1115
24.09.2010. год.
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу
члана 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и
постављених лица у органима општине Мали Зворник (''Службени лист
општине Мали Зворник, број 9/10), Скупштинска служба општине Мали
Зворник, утврдила је пречишћен текст Одлуке о коефицијентима за обрачун и
исплату плата изабраних, именованих и постављених лица у органима општине
Мали Зворник.
Пречишћен текст Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата
изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Мали
Зворник, обухвата:
- Одлуку о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и
исплату плата изабраних, именованих и постављених лица у органима општине
Мали Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник, број 6/10),
- Одлуку о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и
исплату плата изабраних, именованих и постављених лица у органима општине
Мали Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник, број 9/10).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1129
Дана, 24.09.2010.год.
У Малом Зворнику

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Жељко Томић, с.р.

ОДЛУКУ
о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и
постављених лица у органима општине Мали Зворник
(пречишћен текст)
Члан 1.
Изабраним, именованим и постављеним лицима у органима општине
Мали Зворник, коефицијенти за обрачун и исплату плата утврђују се у складу
са Законом о платама у државним органима и јавним службама и овом одлуком.
Члан 2.
Изабрана лица су лица која је изабрала Скупштина општине и то:
председник општине, заменик председника општине, председник Скупштине
општине и заменик председника Скупштине општине.
Постављена лица су лица која је поставила Скупштине општине и
Општинско веће, и то : начелник Општинске управе, заменик начелника
Општинске управе и секретар Скупштине општине.

Члан 3.
Изабрана и именована лица на сталном раду и постављена лица за свој
рад примају плату.
Члан 4.
Плате изабраних, именованих и постављених лица утврђују се на основу:
1) основице за обрачун плата;
2) коефицијента који се множи са основицом;
3) додатка на плату;
4) обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање из плате, у складу са законом.
Члан 5.
Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и
стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и
регреса за коришћење годишњег одмора.
Члан 6.
Изабрано, именовано и постављено лице има право на додатак на зараду
од 0,4% цене рада за сваку пуну годину рада оствареног у радном односу,
увећаног за стаж
осигурања који се рачуна са увећаним трајањем.
Члан 7.
Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду
у општини.
Коефицијенти за обрачун и исплату плате председника општине износи
7,74 увећан за коефицијент 1,00 по основу одговорности за извршење буџета.
Коефицијент за обрачун и исплату плате заменика председника
општине износи 7,74.
Коефицијенти за изабранa лица која нису на сталном раду у општини и
Скупштини општине износе:
Коефицијент за председника Скупштине општине износи 4,00.
Коефицијент за заменика председника Скупштине општине износи 2,86.
Плата изабраних лица из овог члана обрачунавају се применом основице
за обрачун и исплату плата народних посланика на сталном раду у Народној
скупштини Републике Србије.

Члан 8.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата постављених лица које поставља
Скупштина општине и Општинско веће износе:
- за начелника Општинске управе, коефицијент 14,85 увећан за 30% по
основу сложености и одговорности послова,
- за заменика начелника Општинске управе, коефицијент 14,85 увећан за
15% по основу сложености и одговорности послова
- за секретара Скупштине општине, коефицијент 14,85 увећан за 20% по
основу сложености и одговорности послова.
Члан 8а.
Додатак на плату и висину стимулације за изабрана и постављена лица, на
месечном нивоу, утврђиваће Комисија за избор, именовања и друштвена
признања посебном одлуком.
Члан 9.
Наведени коефицијенти за обрачун и исплату плата и накнада примењиваће се
од обрачуна зараде за месец јун 2010.године.
Члан 10.
Овом Одлуком се укидају Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату
плата изабраних, именованих и постављених лица општине Мали Зворник, од
30.12.2004 и Одлука о изменама и допунама Одлука о коефицијентима за
обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица општине
Мали Зворник, од 16.02.2005.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 68.став 1. Закона о заштити животне средине
(''Сл.гласник РС'', бр.135/04, 36/09), члан 64. Статута општине Мали Зворник
(''Сл.лист општине Мали Зворник'', бр.10/08, 13/08 и 2/09) и члана 9а Одлуке о
буџету општине Мали Зворник за 2010.годину (Сл.лист општине Мали
Зворник'', бр. 9/09 и 5/10), Скупштина општине Мали Зворник на седници
одржаној, 24.09.2010године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ

I
Овим програмом утврђује се намена коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине (у даљем тексту:Фонд) планираних у
буџету општине Мали Зворник за 2010.годину.
Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном износу од
4.000.000,00 динара, раздео 2. функција 560, позиција 39-39/4 Одлуке о буџету,
оствариће се од дела накнаде за загађивање животне средине која се наплаћује у
складу са одредбама Закона о заштити животне средине и од посебне накнаде
за заштиту животне средине која се наплаћује по општинској Одлуци о накнади
за заштиту животне средине, као и апропријација обезбеђених у оквиру буџета
општине за 2010.годину.
II
Средства из претходне тачке овог Програма користиће се наменски за
финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката
из области заштите животне средине, као и других активности од значаја за
заштиту и унапређења животне средине и то:
1. Уређење и развој јавних површина

3.500.000 динара

- Уређење дела обалоутврде и плаже у Малом Зворник, износ 500.000 динара
2. Смањење загађења површинских и подземних вода, отпадним,
фекалним
и
атмосферским
водама
3.000.000 динара
У оквиру овог програма планира се изградња колектора на реци
Моштаница у Доњем Насељу и реци Радаљ у насељу Зељићи.
3. Остали расходи за реализацију програма – специјализоване услуге
500.000,00 динара

Средства намењена за реализацију овог Програма користиће се за
стицање услова за реализацију наведених програмских активности, као и
услова за будуће програмске активности, као што су геодетске подлоге и
снимања за израду техничке документације, плаћање услуга надзоног органа за
планиране радове и сл.
III
Финансирање овог Програма вршиће се у складу са приливом средстава
који се остварује од наменских прихода утврђених буџетом.
Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остваре
у планираном износу расходи и издаци ће се остваривати по приоритетима које
утврди председник општине.
IV
Надлежне службе општинске управе одговорне су за реализацију,
праћење и извештзавање о коришћењеу средстава Фонда.
V
Овај програм објавити у Службеном листу општине Мали Зворник.

Број: 06-1116
Дана, 24.09.2010.године
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

Образложење
Правни основ за доношење програма коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине садржан је у члану 100. став 4. Закона о
заштити животне средине (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09).
Чланом 87. став 1. истог Закона прописано је да, јединица локалне
самоуправе може, из оквира својих права и дужности, прописати накнаду за
заштиту и унапређење животне средине. Ставом 10. истог члана прописано је
да се, средства остварена од наведене накнаде користе преко буџетског фонда,
наменски за заштиту и унапређење животне средине према усвојеним
програмима коришћења средстава буџетског фонда.
Чланом 100. став 3. и 4. Закона о заштити животне средине прописано је
да се средства буџетског фонда користе на основу утврђеног програма
коришћења средстава буџетског фонда који доноси надлежни орган јединице
локалне самоуправе и да је на предлог Програма дужан прибавити сагласност
Министарства за заштиту животне средине и просторног планирања.
У складу са законским одредбама Скупштина општине Мали Зворник,
дана, 21.04.2010.године број 06-374, донела је Одлуку о накнади за заштиту и
унапређење животне средине и одлуку о буџетском фонду дана,
25.06.2010.године, број 06-727.
С ходно горе наведеном урађен је програм коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине општине Мали Зворник за
2010.годину.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миодраг Лазић, с.р.

На основу члана 14. и 23. Статута Фонда за развој општине Мали Зворник
(''Сл.лист општине Мали Зворник'', бр. 4/07) и Конкурса за доделу средстава
Фонда за развој општине Мали Зворник за 2010.годину од 20.06.2010. године,
Управни одбор Фонда за развој, на седници одржаној 23.08.2010.године, д о н е
о је
ОДЛУКУ
о додели кредита из средстава Фонда за развој општине Мали Зворник
за 2010. годину правним лицима и самосталним радњама са
пет и више запослених
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ кредити из средстава Фонда за развој општине Мали
Зворник за 2010.годину, следећим корисницима :
1. Предузећу за производњу, промет и услиге ''Станковић-гранит''
д.о.о. Мали Зворник, износ од 5.000.000,оо динара (петмилионадинара), за
набавку опреме за каменолом;
2. Привредном друштву за геодезију ''Геодет ДБ'' д.о.о. Мали
Зворник, износ од 5.000.000,оо динара (петмилионадинара), за набавку
геодетске опреме.
II
Рок отплате кредита је 5 (пет) година за правна лица и самосталне радње
које запошљавају 5 и више радника.
Грејс период је 1 (једна) година за све кориснике кредита.
Каматна стопа на дате кредите, на годишњем нивоу, износи 2% за
програме који се реализују на подручју узводно од бране ХЕ ''Зворник'', а 4 % за
програме који се реализују на осталим подручјима.
III
Међусобна права и обавезе корисника кредита из тачке 1. ове одлуке и
Фонда за развој општине, као и услови коришћења средстава, ближе ће се
регулисати посебним уговором о кредиту.
Корисници кредита дужни су да у року од 30 дана потпишу уговор и
доставе инструменте обезбеђења повраћаја кредита.
Инструменти обезбеђења враћања кредита, за правна лица и самосталне
радње које запошљавају 5 и више радника, су: безусловна и неопозива
хипотека првог реда 1:1,5 или гаранција пословне банке, или бланко меница са
два солвентна авала, уз обавезно Овлашћење по члану 4.и 7. Закона о платном
промету.

Кредити се одобравају уз примену валутне клаузуле, а то значи,
утврђивање кредита у еврима на дан пуштања кредита у течај и прерачунавање
дуга у динарску противредност , по средњем курсу НБС, на дан доспећа
ануитета.
IV
Пренос средстава по одобреним кредитима, у укупном износу од
12.400.000,оо динара(дванаестмилионачетристохиљададинара), вршиће се по
редоследу пријема захтева корисника одобрених кредита из ове Одлуке и
Одлуке о додели кредита из средстава Фонда за развој општине Мали Зворник
за 2010. годину Пољопривредним газдинствима и осталим самосталним
радњама, а у складу са динамиком реализације финансијског плана Фонда за
2010.годину.
Управни одбор Фонда донеће одлуку расподели неутрошеног износа
средстава која су Програмом Фонда за 2010.годину намењена за кредитирање
правних лица и самосталних радњи са пет и више запослених.
V
Саставни део ове одлуке је бод и ранг листа правних лица и самосталних
радњи са пет и више запослених којима су додељени кредити из Фонда за
развој за 2010.годину.
VI
Одлуку доставити: рачуноводству, архиви и на огласну таблу Општине.

VII
Одлуку објавити у Службеном листу општине Мали Зворник.

Број: 06 – 964/1
23.08.2010.године
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА
Милан Бошковић с.р.

На основу члана 14. и 23. Статута Фонда за развој општине Мали
Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'', бр. 4/07) и Конкурса за доделу
средстава Фонда за развој општине Мали Зворник за 2010.годину од 20.06.2010.
године, Управни одбор Фонда за развој, на седници одржаној дана 23.08.2010. и
30.08.2010.године, д о н е о је
ОДЛУКУ
о додели кредита из средстава Фонда за развој општине Мали Зворник
за 2010. годину Пољопривредним газдинствима и осталим самосталним
радњама
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ кредити из средстава Фонда за развој општине Мали
Зворник за 2010.годину, следећим Пољопривредним газдинствима и осталим
самосталним радњама:
1. Недељко Радојчић из Радаља, БПГ 727016001028, износ од
350.000,00 динара (словима:тристапедесетхиљададинара), за подизања засада
малине и набавку пољопривредних машина.
2. Милорад Вићановић из Читлука, БПГ 727059000236, износ од
350.000,00 динара (словима:тристапедесетхиљададинара), за набавку стада
оваца и мотокултиватора.
3. Раде Чикарић из Велике Реке, БПГ 7269580000840 , износ од
850.000,00 (словима:осамстотинапедесетхуљададинара), за набавку крупне
стоке и пластеника и остале опреме.
4. Драгорад Катић из Доње Трешнице, БПГ 726820000684, износ од
600.000,00 динара (словима: шестотинахиљададинара), за проширење базена за
рибњак и набавку репроматеријала.
5. Ранко Ристановић из Доње Борине, БПГ 72697400085, износ од
300.000,00
динара
(словима:тристотинехиљададинара),
за
набавку
пољопривредних прикључака.
6. Аутолимарској радњи Иван Смиљанић пр. Мали Зворник, Сакар,
износ од 700.000,оо динара (седамстохиљададинара) за набавку опреме за
аутолимарску радњу.
7. Љубица Драговић из Велике Реке, БПГ 726958001323 износ од
250.000,00 динара (словима:двестотинепедесетхиљададинара), за развој сеоског
туризма, адаптација стамбеног објекта и изградња мола.
8. Жељко Андрић из Читлука, БПГ 727059000023, износ од 700.000,00
(словима:седамстотинахиљададинара), за изградњу објекта за складиштење и
прераду млека.
9. Саво Пантелић из Малог Зворника, Рибарска 42,
БПГ727008000611, износ од 800.000,00 (словима: осамстотинахиљададинара)
за набавку опреме за пчеларство, адаптацју постојећих и изградњу нових
објекта за бављење пчеларством, набавку камиона са приколицом за смештај и
превоз кошница.

10. Занатско трговинско угоститељској радњи ''Дукат'' , Милена
Павловић пр. Мали Зворник, ул. Бучевска бб, износ од 950.000,оо динара
(деветстопедесетхиљададинара) за проширење пекарске делатности;
11. Миленко Којић из Амајића, БПГ 726923000088,
износ од
170.000,00 динара (словима: стоседамдесетхиљададинара), за адаптацију
објекта за ратвој сеоског туризма.
12. Миодраг Лукић из Малог Зворника, Рибарска 10, БПГ 72700800050,
износ од 700.000,00 динара (словима: сдамстотинахиљададинара) за адаптацију
стамбеног објекта у Сакару за развој сеоскок туризма.
13. Самосталној трговинско – занатској радњи ''Бамби'', Зоран Тадић
пр. Мали Зворник, ул. Бучевска бб, износ од 750.000,оо динара
(седамстопедесетхиљададинара) за набавку опреме за израду и монтажу
грађевинске браварије.
14. Милан Илић из Велике Реке, БПГ 726958000556 износ од 800.000,00
динара (словима:осамстотинахиљададинара), за набавку и тов јунади ( 20 грла).
15. Зоја Ерић из Сакара, БПГ 727024000272, износ од 250.000,00 динара
(словима:двестотинепедесетхиададинара), за проширење сточног фонда.

II
Рок отплате кредита из ове Одлуке је 3 (три) године.
Грејс период је 1 (једна) година за све кориснике кредита.
Каматна стопа на дате кредите, на годишњем нивоу, износи 2% за
програме који се реализују на подручју узводно од бране ХЕ ''Зворник'', а 4 % за
програме који се реализују на осталим подручјима.
III
Међусобна права и обавезе корисника кредита из тачке 1. ове одлуке и
Фонда за развој општине, као и услови коришћења средстава, ближе ће се
регулисати посебним уговором о кредиту.
Корисници кредита дужни су да у року од 30 дана потпишу уговор и
доставе инструменте обезбеђења повраћаја кредита.
Инструмент обезбеђења враћања кредита је соло меница са два солвентна
авала-жиранта и овлашћења за самосталне радње из члана 4. и 7. Закона о
платном промету.
Кредити се одобравају уз примену валутне клаузуле, а то значи,
утврђивање кредита у еврима на дан пуштања кредита у течај и прерачунавање
дуга у динарску противредност , по средњем курсу НБС, на дан доспећа
ануитета.
IV
Пренос средстава по одобреним кредитима, у укупном износу од
6.120.000,оо динара(шестмилионастодвадесетхиљададинара), вршиће се по
редоследу подношења пријава корисника одобрених кредита из тачке 1. ове

Одлуке и Одлуке о додели кредита из средстава Фонда за развој општине Мали
Зворник за 2010. годину правним лицима и самосталним радњама са пет и више
запослених, а у складу са динамиком реализације финансијског плана Фонда за
2010.годину.
Управни одбор Фонда донеће одлуку расподели неутрошеног износа
средстава која су Програмом Фонда за 2010.годину намењена за кредитирање
осталих самосталних радњи и пољопривредних газдинстава.
V
Саставни део ове одлуке је бод и ранг листа осталих самосталних радњи
пољопривредних газдинстава којима су додељени кредити из Фонда за развој за
2010.годину.
VI
Одлуку доставити: рачуноводству, архиви и на огласну таблу Општине.
VII
Одлуку објавити у Службеном листу општине Мали Зворник.

Број:06 -965/1
30.08.2010.године
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА
Милан Бошковић, с.р.

На основу члана 7. Статута Фонда за развој општине Мали Зворник
(''Службени лист општине Мали Зворник'', број 4/07) Управни одбор Фонда за
развој општине Мали Зворник, на седници одржаној 15.06.2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању заменика председника Управног одбора Фонда за развој
општине Мали Зворник

I
Именује се Милан А. Лукић, инж. организације рада из Малог Зворника,
за заменика председника Управног одбора Фонда за развој општине Мали
Зворник.
II
Мандат заменика председника Управног одбора Фонда за развој општине
Мали Зворник трајаће до истека мандата Скупштине општине која је
конституисана 16.06.2008. године.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Мали Зворник''.
IV
Решење доставити: Милану Лукићу и архиви Управног одбора.

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-584/1
15.06.2010. године
У Малом Зворник

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА,
Милан Бошковић,с.р.

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' број
72/2009 и 81/2009), члана 36. Закона о локалној самоуправи ( ''Сл.гласник РС''
број 129/07) и члана 48. Статута општине (''Службени лист општине Мали
Зворник'' бр. 10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог Комисије за избор, именовања и
друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној
24.09.2010.године донела је
РЕШЕЊЕ
О разрешењу члана Комисије за планове општине Мали Зворник

I
Разешава се члан Комисије за планове општине Мали Зворник:
- СИНИША ГАВРИЛОВИЋ, дипл.инж.електротехнике, из Малог Зворника.
II
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Мали Зворник''
III
Решење доставити именованом и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1117
24.09.2010. год.
У М.Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' број
72/2009 и 81/2009), члана 36. Закона о локалној самоуправи ( ''Сл.гласник РС''
број 129/07) и члана 48. Статута општине (''Службени лист општине Мали
Зворник'' бр. 10/08, 13/08 и 2/09), а на предлог Комисије за избор, именовања и
друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној
24.09.2010.године донела је
РЕШЕЊЕ
О именовању члана Комисије за планове општине Мали Зворник

I
Именује се за члана Комисије за планове општине Мали Зворник:
1. ПРЕДРАГ ДОБРИЛОВИЋ, дипл.инж. грађевине из Лознице.
II
Мандат новоименованом члану Комисије за планове трајаће до истека мандата
Скупштине општине која је конституисана 16. јуна 2008.године.
III
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Мали Зворник''
IV
Решење доставити именованом и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1118
24.09.2010. год.
У М.Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

