
ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу чл. 39. и 82. став (2) 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 ГРАНТА ЗАЈЕДНИЧКОГ ЕВРОПСКОГ ФОНДА ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН ЗA 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА ЛОКАЊ – ПИЛИЦА ФАЗА 1 

И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА НАСЕЉЕ ТАБАНЦИ 
 
I 

Прихватају се средства грантa по Споразуму о гранту између Босне и Херцеговине, Републике 
Српске, Града Зворника и Европске инвестиционе банке, Заједнички европски фонд за западни 
Балкан/WБ-ИГ04-БИХ-ЕНВ-02, „Босна и Херцеговина, „WАТСАН“ програм (Програм 
водоснабдијевања и санитарних услуга) у Републици Српској: Локањ - Пилица: Водоснабдијевање 
фаза 1 и постројење за пречишћавање отпадних вода за насеље Табанци у граду Зворник“ у 
износу 595.000,00 евра - 1.163.718,85 КМ. 

 
II 

Средства гранта намијењена су за: 
- изградњу водоводног система Локањ – Пилица фаза 1 у мјесној заједници Локањ, 
- изградњу система за пречишћавање и третман отпадних вода у насељу Табанци. 

 
III 

Овлашћује се Градоначелник града Зворник да потпише: 
- Споразум о гранту између Босне и Херцеговине, Републике Српске, Града Зворника и 
Европске инвестиционе банке, Заједнички европски фонд за западни Балкан/WБ-ИГ04-БИХ-
ЕНВ-02, „Босна и Херцеговина, „WАТСАН“ програм (Програм водоснабдијевања и 
санитарних услуга) у Републици Српској: Локањ - Пилица: Водоснабдијевање фаза 1 и 
постројење за пречишћавање отпадних вода за насеље Табанци у граду Зворник“. 

- Уговор о регулисању међусобних права и обавеза са Републиком Српском, коју представља 
Министарство финансија. 

 
IV 

За реализацију ове одлуке задужују се Градоначелник Зворника и Пројектни имплементациони тим 
формиран од стране Градоначелника. 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Зворник. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
За доношење наведене одлуке 

 
Правни основ 
 
Правни основ за доношење Одлуке садржан је у чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),  чл. 27. и 50. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број; 5/17) којим је  дата је надлежност Скупштини града да 
може доносити  одлуке и друга правна акта којима се остварује функционисање јединице локалне 
самоуправе. 
Члан 6.  Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и 
100/17) прописао је да јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано обављање 
комуналних дјелатности на својој територији. 
 
 



Разлози за доношење 
 
Град Зворник је 2012. године укључен у Пројекат „Водовод и канализација у РС“ који  реализује 
Влада РС путем надлежних министарстава, а у сарадњи са Европском инвестиционом банком која 
је кредитор пројекта. Пројектним планом је предвиђена изградња водовода и канализација на 
подручју града, а сагласност на План дала је  влада РС. Финансирање се врши из кредита 
Европске инвестиционе банке, грантова и властитих средстава из буџета. 
 
До сада су реализовани следећи пројекти: Водоводни систем „Зворник - Сјевер II“, Реконструкција 
потисних и дистрибутивних цјевовода у граду Зворник и Каракају, Водоводни систем Тршић и 
Канализација Табанци. Пројекат који је предвиђен Пројектним планом, а није реализован до сада 
је Водоводни систем Локањ – Пилица фаза 1 и постројење за пречишћавање отпадних вода за 
насеље Табанци.  
 
Реализација пројекта Водоводни систем Локањ – Пилица фаза 1 почела је у мјесецу новембру 
2020. године и радови на изградњи су у току, а финансирање се врши из кредита Европске 
инвестиционе банке, гранта и властитих средстава из буџета. На захтјев Градоначелника за 
додјелу гранта који је упућен Министарству финансија Републике Српске одобрен је грант у износу 
од 595.000,00 евра односно 1.163.718,85 КМ. Одобрен грант ће бити искориштен за изградњу 
Водоводног система Локањ – Пилица фаза 1 и изградњу и постројења за пречишћавање отпадних 
вода за насеље Табанци.  
 
Да би могли користити средства гранта потребно је да Скупштина донесе Одлуку о прихватању 
средстава гранта и овласти Градоначелника да потпише споразум и уговор за реализацију 
средстава гранта. 
 
Предлаже се Скупштини града да усвоји одлуку у наведеном тексту. 

 
ОБРАЂИВАЧ        ПРЕДЛАГАЧ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  


