
                                                                                                                                                 ПРИЈЕДЛОГ 
 
На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске број: 97/16 и 36/19), чл. 27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени 
гласник Града Зворник“, брoj: 5/17) и члана 109. Пословника Скупштине града Зворник - пречишћен 
текст („Службени гласник града Зворник“, брoj: 5/17), а у вези са чланом 32. ст. 6. и 8. Закона о 
концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 59/13, 16/18 и 70/20), Скупштина града 
Зворник на 2. редовној сједници одржаној дана _____2021. године,  донијела је 
 

ОДЛУКА  
о усвајању Плана утрошка средстава од концесионих накнада за 2021. годину 

 
I 

Усваја се План утрошка средстава од концесионих накнада за 2021. годину (у даљем тексту: 
План). 
 

II 
Овим планом нормативно се уређује расподјела и усмјеравање намјенских средстава 
прикупљених од концесионих накнада за 2021. годину, те утврђују намјене у које ће се средства од 
ових накнада у 2021. години усмјеравати и трошити а у складу и на начин предвиђен Законом о 
концесијама.  
 

III 
Буџетом Града Зворник за 2021. годину планирани износ средстава од концесионих накнада од 
40.000,00КМ, у цијелости утрошиће се за реконструкцију инфраструктуре у Мјесним заједницама. 

 
IV 

Обим и динамика радова из тачке III ове одлуке усклађује се са динамиком прилива средстава за 
коришћење минералних сировина. 
 

VI 
За реализацију ове одлуке задужује се Градска управа – Одјељење за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја и Одјељење за финансије. 

 
VII 

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
      Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у следећим прописима: 

• Чл. 29. и 32. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 59/13, 
16/18 и 70/20). Чланом 29. поменутог закона прописана је обавеза концесионара да плаћа 
конценденту концесиону накнаду која је новчаног карактера и састоји се од накнаде за 
уступљено право и концесионе накнаде за коришћење. Чланом 32. истог закона  
дефинисано је да накнада из члана 29. став 3. тачка б)  за концесије које додјељује 
јединица локалне самоуправе представља приход јединице локалне самоуправе. Даље се 
у ставу 6. истог члана наводи да се поменута средства користе за изградњу и санацију 
примарних и инфраструктурних објеката (водовод, канализација, топловод, локални путеви 
и друго) који су у функцији привредног развоја и запошљавања у проценту од најмање 30% 
од укупних средстава која се уплате по овом основу и изградњу нових привредних 
капацитета или проширење постојећих, укључујући и стимулативно кредитирање као и 
друге потребе локалног развоја, те остале трошкове неопходне за функционисање 
јединице локалне самоуправе. Став 8. истог члана гласи “Средства из става 6. овог члана 
не могу се користити за плате и друга лична примања запослених у административној 



служби, функционера и одборника у јединицама локалне самоуправе, нити за плате и 
друга лична примања корисника буџета јединице локалне самоуправе.” 

• Члан 39. став 2. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске број: 97/16 и 36/19), којим се прописује надлежност Скупштине јединице локалне 
самоуправе за доношење планова и програма развоја јединице локалне самоуправе, план 
локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања.  

• Чл. 27. и 50. Статута града Зворник – Пречишћен текст („ Службени гласник Зворник“, брoj: 
5/17) и члан 109. Пословника Скупштине града Зворник – Пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, брoj: 5/17). Наведеним члановима закона и аката Скупштине града 
Зворник, прописује се надлежност исте за доношење одлука, планова и програма. 

 
 
 
II РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
У циљу реализације законске обавезе о утврђивању годишњег плана о утрошку средстава од 
концесионих накнада, те намјенским коришћењем ових средстава, како је Законом о концесијама 
предвиђено,  у инвестиционо-развојним пројектима, предлажем Скупштини усвајање овог Плана. 
 
III ПОТРЕБНА СРЕДСТВА: За реализацију Плана утрошка средстава од концесионих накнада за 
2021. годину потребна су средства у износу од 40.000,00 КМ.  
 
 
            ОБРАЂИВАЧ:                                                                                   ПРЕДЛАГАЧ:  
 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ                                                               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
 
 
 


