
  

                                                                              ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16), чл. 59. 62. и 66. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12, 52/14, 114/17, 131/20 и 28/21 ),  чл. 39. и 82. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/20) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), 
Скупштина града  Зворник на 6. редовној сједници одржаној дана …2021. године,  донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА  

 
I 

У Одлуци о прихватању кредитног задужења Општине Зворник („Службени гласник општине Зворник“, 
број: 6/15 и 3/16) тачка V  мијења се и гласи:  
 
„Рок отплате кредита 12 година и 9 мјесеци (са грејс периодом од 5 година и 6 мјесеци), а отплата 
кредита вршиће се, првих 66 мјесеци плаћањем мјесечне камате, а наредних 87 мјесеци у једнаким 
мјесечним ануитетима.“ 
  

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

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПРАВНИ ОСНОВ  
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, 131/20 и 28/21) који је прописао да јединица 
локалне самоуправе може да се задужи или изда гаранцију искључиво на основу одлуке Скупштине 
општине односно града.  
Чл. 39. став (2) тачка 25) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 97/16 36/19) и 
чл. 27. и 50. Статута града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), 
прописује надлежност скупштине за доношење одлуке о задужењу јединице локалне самоуправе. 
Чланом 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) 
предвиђена је могућност кредитног задужења општине односно града, у складу са прописима који 
уређују дуг, задужења и гаранције а што је регулисано поменутим члановима Закона о задуживању, 
дугу и гаранцијама РС. 

 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
Општина Зворник је донијела Одлуку о прихватању кредитног задужења  број: 01-022-42/2015  од 
11.05.2015. године („Службени гласник општине Зворник“, број: 6/15), Закључак број:01-022-106/15 од 
15.10. 2015. године  („Службени гласник општине Зворник“ број:12/15) и Одлуку о измјени  одлуке о 
кредитном задужењу број : 01-022-32/16 „Службени гласник града Зворник“ 3/16) :гдје је дефинисала 
намјену улагања средстава и то : 

- Проширење и изградња аутобуског стајалишта у Каракају у износу од 150.000,00 КМ 
- Куповина имовине предузећа АД „Инжињеринг- у стечају“ у износу од 1.200.000,00КМ, 
- Куповина плаца  и изградња паркинг гараже 2 у износу  250.000, КМ и  
- Финансирање пренесених обавеза у 2015. годину у износу од 906.028,35. КМ. 
- Видео надзор у граду у износу од 100.000,00 КМ   
- Изградња моста на ријеци Сапни и приступног пута за МЗ Улице у износу од 170.000,00 КМ, 
- Изградња фискултурне сале за Основну школу у Брањеву у износу од 220,000,00 КМ и  
- Реконструкција улица Браће Обрадовић и улице за Гробнице у износу од 103.971,65 КМ. 

        
Током 2018. године, банци су упућивани захтјеви за продужење рока коришћења кредита што је банка 
и уважила. Како је банка одобрила продужење грејс периода и доставила амортизациони план са 
продуженим роковима отплате кредита, предлажем Скупштини да усвоји ову Измењену одлуку, а 
ради потписивања измјењеног уговора у складу са одобреним роковима отплате.  
 

   ОБРАЂИВАЧ                     ПРЕДЛАГАЧ 
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