
ПРИЈЕДЛОГ 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 
97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник –  пречишћени текст („Службени гласник града 
Зворник“, број: 5/17) Скупштина града Зворник на 3. редовној сједници одржаној дана______ 2021. 
године, донијела је  

 
ОДЛУКУ 

о измјени и допуни Одлуке о прихватању гранта заједничког Европског фонда за Западни 
Балкан за финансирање пројекта изградња водоводног система Локањ-Пилица Фаза 1 и 

постројења за пречишћавање отпадних вода за насеље Табанци  
 
I 

У Одлуци о прихватању гранта заједничког Европског фонда за Западни Балкан за финансирање 
пројекта изградња водоводног система Локањ-Пилица Фаза 1 и постројења за пречишћавање 
отпадних вода за насеље Табанци („Службени гласник града Зворник“ број: 2/21), мијења се тачка I  
и гласи:  
„Прихватају се грант средства Европског заједничког фонда за Западни Балкан за финансирање 
пројекта „Изградња водоводног система Локањ-Пилица (прва фаза) и постројења за 
пречишћавање отпадних вода за насеље Табанци у граду Зворнику“ у укупном износу до 
606.900,00 евра, умањен за износ од 11.900,00 евра (око 23.274,38КМ), и све негативне камате 
обрачунате на износ готовине на рачуну гранта банке и друге трошкове и губитке у вези са 
услугама банке по основу овог гранта“. 
 

II 
У осталом дијелу Одлука из тачке I ове одлуке остаје непромјењена и на снази. 
 

III 
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 ове Одлуке садржан је у члану 39. и 82. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),  члану 27. и 50. Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“, број; 5/17) чиме је  дата је надлежност Скупштини града да 
може доносити  одлуке и друга правна акта којима се остварује функционисање јединице локалне 
самоуправе. 
Разлози за доношење 
Разлог за измјену и допуну Одлуке о прихватању гранта заједничког Европског фонда за Западни 
Балкан за финансирање пројекта изградња водоводног система Локањ-Пилица Фаза 1 и 
постројења за пречишћавање отпадних вода за насеље Табанци („Службени гласник града 
Зворник“ број: 2/21) је усклађивање текста одлуке са текстом Одлуке о прихватању грант 
средстава Европског Заједничког фонда за Западни Балкан за финансирање пројекта „Изградња 
водоводног система Локањ-Пилица (прва фаза) и постројења за пречишћавање отпадних вода за 
насеље Табанци у граду Зворнику“, објављена  у „Службеном гласнику Републике Српске“ број: 
20/21. 
Приједлог: Предлаже се Скупштини града да усвоји одлуку у наведеном тексту. 
 
 

ОБРАЂИВАЧ        ПРЕДЛАГАЧ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  


