
ПРИЈЕДЛОГ  
                                     

На основу члана 85. став 2. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 94/19) и чл. 27. и 50.Статута града Зворник - пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник на 10. редовној сједници 
одржаној дана      2022. године донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Плана коришћења средстава привредних друштава и других правних 
лица која имају сједиште на подручју града Зворник  за реализацију посебних мјера 

заштите од пожара за 2022 годину 
 
 

I 
Средства прикупљена по основу уплата привредних друштава и других правних лица који 
имају сједиште и обављају дјелатност на територији Града Зворник која су обрачуната и 
уплаћена у корист буџета Града Зворник, у складу са чланом 85. Закона о заштити од 
пожара  („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/19) користе се за намјену утврђену 
овом одлуком. 
 

II 
Планирају се прикупити следећа средства: 

1. обрачунате и уплаћене накнаде за реализацију посебних мјера заштите од пожара у 
складу са чланом 85. Закона о заштити од пожара. 

2. укупно планирана средства буџетом Града Зворник                               375.000,00 КМ 
 

III 
Средстава прикупљена на основу обрачунате и уплаћене накнаде у корист буџета Града 
Зворник усмјерит ће се на следећи начин:    
 

1. набавка опреме: одјела за прилазак отвореном племену, одјела за заштиту од 
отровних гасова и агресивних материја, хитан комплет за опасну робу, ватрогасна 
црева, млазнице вишенамјенске, полице за црева, преклопни мост за црева, 
преградна ватрогасна трака, ватрогасна поткапа за ватрогасце, интервенцијски, 
ватрогаснe интервенцијске сикере, маске за гашење шумских пожара, носила за 
спашавање, ватрогасна чакља, комплет алата за ватрогасце, ватрогасни лед 
рефлектор за потраге, ватрогасно суво одјело за улазак у воду, чизме за спашавање 
из поплава, ватрогасна потопна пумпа, ватрогасни апарати, кључеви за отварање 
лифта и хидраната, сет алата за спашавање из саобраћајних удеса, систем за 
узбуњивање и праћење интервенција, изолациони апарати, интервенцијске чизме за 
шумске пожаре, напртњаче за гашење пожара, интервенцијска одјела за пожаре 
отвореног типа. 

2. Сервис и поправка ватрогасних пумпи и уређаја на возилима и осталој опреми која 
подлеже редовном сервису.     

3. Набавка командног ватрогасног возила са уређајем за гашење пожара. 
4. Радови на ватрогасном дому у граду: замјена и уградња столарије, врата и гаражних 
врата, изградња две нове гараже за ватрогасна возила, уређивање постојећих 
гаража, ватрогасног дома и сервиса. 

                                                                                                                                                                            
IV 

Наведена средства су планирана од прихода противпожарне заштите. 
 

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 
уз Приједлог одлуке о усвајању Плана кориштења средстава привредних друштава и 
других правних лица која имају сједиште на подручју Града Зворник за реализацију 
посебних мјера заштите од пожара 
 

Правни основ 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 85. став 2. ) Закона о 
заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/19 ) и члана 27.и 50.  
''Статута Града Зворник - пречишћен текст („Службени гласник Града Зворник“, број: 5/17). 
 

Разлози за доношење 
Разлози за доношење ове одлуке садржани су у одредбама члана 85. Закона о заштити од 
пожара: 
(1) Привредна друштва и друга правна лица која на територији Републике Српске обављају 
дјелатност, обрачунавају и уплаћују накнаду у висини 0,03% од пословног прихода за 
реализацију посебних мјера заштите од пожара из члана 5. овог закона. Накнада по основу 
обрачунате обавезе уплаћује се на рачуне јавних прихода Републике Српске за опште 
уплате.  
(2) Распоред прикупљених средстава по овом основу врши Министарство финансија, на 
сљедећи начин:  
а) 40% на посебан рачун Републичке управе цивилне заштите, која искључиво служе за 
реализацију пројеката техничког опремања ватрогасних јединица у Републици 
Српској, а према плану који усвоји Ватрогасни савез Републике Српске и  

б) 60% на рачун буџета општине, односно града према сједишту привредног друштва и 
другог правног лица које уплаћује накнаду, која искључиво служе за реализацију 
пројеката техничког опремања ватрогасних јединица општина или градова и 
изградњу објеката које користе ватрогасне јединице за своје активности и чување 
ватрогасне опреме (ватрогасни домови и спремишта) као и за одржавање 
возила,средстава,опреме и објеката које користи ватрогасна јединица, у складу са 
планом који усвоји скупштина општине – града. 

(3) Влада даје сагласност на план утрошка средстава из става 2. тачка 1) овог члана. 
(4) Утрошак намјенских средстава из става 2. тачка 1) овог члана врши се искључиво у 
складу са законом. 
(5) Реализацију и утрошак средстава из ст. 1. и 2. овог члана прати Министарство, а 
контролу наплате и утрошка средстава врши надлежни орган или служба у чији дјелокруг 
спада контрола и наплата пореза. 
(6) Територијалне професионалне и добровољне ватрогасне јединице у Републици Српској 
додијељену ватрогасну опрему из става 2. овог члана књиже као своја основна средства. 
(7) Обавезу плаћања накнаде немају буџетски корисници и републички органи управе, 
хуманитарне и невладине организације, удружења грађана и фондације. 
(8) Град или општина могу уводити посебне таксе ради обезбјеђивања средстава, само за 
опремање и развој ватрогасних јединица. 
(9)Републичка управа цибилне заштите у кординацији са  Ватрогасним савезом Републике 
Српске, градови и општине, дужни су да израде годишњи извјештај о реализацији 
средстава за техничко опремање ватрогасних јединица општине или града, и изградњу 
објеката које користе ватрогасне јединице за своје активности и чување ватрогасне 
опреме, добијених по основу накнаде из става 1. овог члана и извјештај доставе Влади, 
најкасније до 15. јануара наредне године. 
 

Финансијска средства 
За реализацију овог Плана планирана су финансијска средства буџетом Града Зворник за 
2022. годину - економски код  511 300 у износу 375.000,00 КМ. 
 
                       ОБРАЂИВАЧ                                                                       ПРЕДЛАГАЧ 
ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКА                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
           ЈЕДИНИЦА  ГРАДА  ЗВОРНИК 
 


