ПРИЈЕДЛОГ
На основу чл. 50. и 51. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“ број:
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број 71/12, 52/14, 114/17 и 131/20), члана 39. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл 27. и 50.
Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), Скупштина
града Зворник на 1. редовној сједници одржаној дана ………………2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА

I
Прихвата се дугорочно кредитно задужење Града Зворник код пословне банке за финансирање
капиталних улагања и то:
- Изградња и куповина пословних објеката ............................................................. 3.560.000,00 КМ,
- Набавка, изградња и монтажа јавне расвете и видео надзора у граду.....................500.000,00 КМ,
- Изградња и реконструкција инфраструктурних објеката у мјесним заједницама...2.940.000,00 КМ
II
Максимални износ главнице задужења је 7.000.000,00 КМ.
III
Максималан износ камате је 1.626.842,22 КМ (каматна стопа 4,0%). Остали трошкови задужења
износе до 21,000,00 КМ (обрада кредита).
IV
Рок отплате кредита 10 година (са грејс периодом од 1 године), а отплата кредита вршиће се, прве
године плаћањем мјесечне камате, а наредних 9 година у 108 једнаких мјесечних ануитета.
V
Осигурање кредита ће се вршити издатим мјеницама и вирманима (20 бјанко мјеница и 20 бјанко
вирмана) потписаних од стране овлаштеног лица Града Зворник.
VI
Отплата дуга по кредиту, у случају не враћања кредита од стране Града Зворника вршиће се из
изворних прихода буџета Града Зворник.
VII
Квантификације у вези са ограничењима која су садржана у чл. 59. и 60. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске су:

1.
2.
3.
4.
5.

Укупни приходи буџета у 2019. години
22.788.540,00 КМ
Годишњи капацитет за отплату кредита (18% x 22.788.540,00 КМ)
4.101.937,20 КМ
Укупно годишње задужење по кредиту у 2020. години
2.153.528,09 КМ
Задужење по кредитима у 2020. години у односу на приходе у 2019. години је
9,45%
Задужење по кредитима у 2023. години у односу на приходе у 2019. години је
15,46%
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VIII
Период реализације извршења пренесених краткорочних обавеза је 31.12.2021. године. Период
амортизације пројеката који се финансирају из задужења је 10 година
IX
Кредитна средства реализоваће се најкасније до 31.12.2021. године.
X
За реализацију ове одлуке задужује се Градоначелник Зворника и Одјељење за финансије.
XI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
Зворник“.

у „Службеном гласнику града
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ садржан је у члану 59. 62. и 66. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама РС
(„Службени гласник РС“, број: 71/12, 52/14, 114/17 и 131/20) који је прописао да Град може да се
задужи или изда гаранцију искључиво на основу одлуке Скупштине Града.
У овој години и наредној планирају се капитална улагања која ће бити финансирана из кредитних
задужења буџета града Зворник код пословних банака. Планирана капитална улагања из кредитних
задужења су:
1. Изградња и куповина пословних објеката у вриједности од 3.560.000,00 КМ намјењена је за :
2
- Изградњу зграде за Градску управу површине око 3.456 м у износу од............... 2.000.000,00 КМ,
- Куповина пословног простора за Центар за социјални рад ....................................1.560.000,00 КМ
2. Набавка, изградња и монтажа јавне расвете и видео надзора у граду ..........................500.000,00 КМ
3. Изградња и реконструкција инфраструктурних објеката у мјесним заједницама 2.940.000,00 КМ за :
- Изградњу водовода Локањ –Пилица фаза 1................................................................500.000,00 КМ,
- Изградња канализације у Брањеву...............................................................................960.000,00 КМ,
- Уградња пречишћача на канализациони систем у Табанцима....................................500.000,00 КМ
- Улагања у путну инфраструктуру мјесних заједница...................................................980.000,00 КМ
1. Нови објекат Градске управе је планиран да се гради јер постојећи објекат је јако стар, више од
100 година, и који је дотрајао и није функционалан за обављање дјелатности Градске управе. Сама
чињеница да су плафони од дрвене грађе и трске, и да се малтер са зидова отпада због дотрајалости
објекта говоре о неопходности градње новог објекта, као и адаптације и реконструкције постојећег као
културног наслеђа. Постојећи објекат је на привременој листи Републичког завода за заштиту
културно-историског и природног наслеђа Републике Српске и исти се може реконструисати у
постојећим габаритима и да задржи аутентичан изглед. Потребе за новим објектом је условљена
стварањем бољих услова за пружање услуга грађанима, бољом организациом рада Градске управе и
примјеном савремених технологија.
Потреба за новим простором Центра за социјални рад је условљена јер постојећи капацитети Центра
нису довољни за обављање дјелатности које Центар пружа суграђанима, као и потребе за
формирање центра за подршку дјеци са сметњама у развоју и њиховим родитељима. Да би простор
био прилагођен корисницима, исти мора испунити строге услове прилагођене потребама корисника.
2. Проблем расвјете на подручју града Зворника је и значајан број светиљки које су старе, дотрајале
и велики потошачи. Са уградњом нових и савремених Лед светиљки добија се значајна уштеда на
потрошњи, а превасходно бољи квалитет расвјете како на подручју града тако и мјесних заједница.
У сарадњи са МУП-ом Републике Српске планира се постављање новог видео надзора у граду
Зворнику чиме би се створили предуслови за већу сигурност и безбедност грађана и њихове имовине.
3. У циљу стварања повољнијих услова за живот и рад на подручју мјесних заједница неопходно је
улагати у инфраструктуру. Кредитна средства по овој Одлуци за инфраструктуру су намјењена за
изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре по мјесним заједницама, као и наставака изградње
водоводне и канализационе инфраструктуре.
У току су радови на реализацији пројеката водоснабдјевања Локањ-Пилица, фаза-1, којим је
предвиђен прикључак око 300 корисника. Како би наставили овај пројекат неопходна су додатна
средства, предвиђена овом Одлуком за даљу изградњу водовода Локањ-Пилица.
Током 2020 године Град Зворник је добио донацију у опреми од Чешке владе и Чешке развојне
агенције у вриједности око 2.200.000 КМ (без ПДВ-а) за изградњу канализације у мјесној заједници
Брањево. Да би завршили целокупан пројекат неопходна су нам додатна средства за постављање те
опреме као и набавку земље за потребе пречистача отпадних вода.
У протеклом периоду Град Зворник је изградио канализацију у мјесној заједници Табанци и обавеза
града по пројекту ''Водовод и канализација у Републици Српској'' јесте да изгради и пречистач
отпадних вода, те су нам потребна кредитна средства.
Предлажем Скупштини града да усвоји ову одлуку како би исту могли доставити Министарству
финансија РС и тражити сагласност за кредитно задужење.
ОБРАЂИВАЧ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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