
 
   
  
 ПРИЈЕДЛОГ 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. Статута града Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник 
града Зворник'' број 5/17), Скупштина града Зворник на 10. редовној сједници одржаној 
____________ 2022. године, донијела је                                   

 
OДЛУКУ 

 о суфинасирању доградњe, надоградњe и реконструкцијe                                                             
постојећег правосудног објектa у Зворнику 

  
I 

Град Зворник ће учествовати у финансирању доградње, надоградње и реконструкције постојећег 
правосудног објекта, који ће чинити једну функционалну цјелину, која се састоји у сљедећем: 

1) трошкови захтјева за издавање локацијских услова, 
2) трошкови израде урбанистичко-техничких услова (од овлаштене куће), 
3) трошкови израде пројектно-техничке документације, 
4) трошкови грађевинске дозволе, 
5) трошкови прибављања противпожарне сагласности, 
6) трошкови прибављања електроенергетске сагласности, 
7) трошкови прибављања комуналне сагласности, 
8) трошкови прибављања сагласности телекома РС, 
9) трошкови сагласности Зворник-стана, 

10) трошкови ренте, 
11) трошкови накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, 
12) трошкови административне таксе, 
13) трошкови накнаде за финансирање катастра некретнина. 

  
II 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије. 
 

III 
Ово одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
ПРАВНИ ОСНОВ 
Правни основ је садржан у члану 39. Закона о локалној самоуправи којим је прописано да 
скупштина јединице локалне самоуправе доноси одлуке и друга општа акта.  
 
РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
Градоначелник Града Зворник обратиo се Mинистарству правде Бања Лука захтјевом за 
покретање активности на изградњи објекта Окружног суда у Зворнику и објекта Окружног 
привредног суда у Зворнику. На основу захтјева Mинистарства правде Бања Лука, Влада 
Републике Српске је донијела  одлуку о одређивању приоритетних пројеката према којој се из 
буџетских средстава финансира пројекат „Изградња зграде правосудних институција у Граду 
Зворнику“.  Градоначелник Града Зворник изразио је спремност да Град Зворник пружи 
материјалну и техничку помоћ  (трошкови израде техничке документације – главни пројекат и 
уплата утврђених такси и накнада у поступку издавања грађевинске дозволе). 
Узимајући у обзир да се ради о установи од јавног интереса и интереса за јединицу локалне 
самоуправе,  предлажем скупштини усвајање предложене одлуке. 
 
ОБРАЂИВАЧ                                                                                                                  ПРЕДЛАГАЧ  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК                
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА 


