
ПРИЈЕДЛОГ 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 27. Статута града Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'' број 5/17) и члана 4. Правилника о подстицајима у привреди („Службени гласник града 
Зворник“, број /22), Скупштина града Зворник на 13. редовној сједници одржаној        2022. године, 
донијела је      
 

OДЛУКУ 
 О ДОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈА ЗА УЛАГАЊЕ У ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКАТ И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ РАДНИКА И СУФИНАНСИРАЊУ КОМУНАЛНИХ ПРИКЉУЧАКА  
 

 I 
1) Овом одлуком додјељују се подстицајна средства за улагање у инвестициони пројекат и 
запошљавање радника предузећу „PASS Automotive“ доо, Каракај у складу са Захтјевом за додјелу 
средстава за капитална улагања и позитивним мишљењем Комисије за додјелу подстицаја у 
привреди, која је оцјенила да су испуњени сви услови предвиђени Правилником о подстицајима у 
привреди. 
2) Средства из претходног става исплаћиваће се из буџета Града Зворник за 2022 и 2023 годину, са 
буџетске позиције 414100 – субвенција за запошљавање и самозапошљавање незапослених, 
аконтатитвно на кварталном нивоу на рачун предузећа, а све у складу са предвиђеном динамиком 
запошљавања. 
 

II 
Град Зворник ће учествовати у финансирању комуналних прикључака за потребе предузећа „PASS 
Automotive“ доо, Каракај, које се састоји у сљедећем: 

1) трошкови прикључка на водоводну и канализациону мрежу, 
2) трошкови прикључка на телекомуникациону мрежу (интернет и телефон), 
3) трошкови прикључка на електро мрежу и постављања трафо станице, 
4) трошкови прикључка на гасну мрежу (прикључење, линија, гасна станица). 

  
II 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије, Одјељење за стамбено комуналне 
послове и послове саобраћаја и Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
 

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

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

ПРАВНИ ОСНОВ 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи, 
којима су дефинисане надлежности Скупштине града и члану 4. Правилника о подстицајима у 
привреди, којим је дефинисано за које намјене се могу додјелити подстицајна средства из буџета 
Града Зворник.. 
 

РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
На основу захтјева предузећа „PASS Automotive“ доо, Каракај и позитивног мишљења Комисије за 
додјелу подстицаја у привреди, која је оцјенила да су испуњени сви услови предвиђени 
Правилником о подстицајима у привреди, односно да ће бити извршено улагање у инвестициони 
пројекат у вриједности од 3.000.000,00 Еура у току 2022 и 2023 године, као и запошљавање 300 
радника. Тренутно је послато 20 радника на обуку за рад на машинама, а у наредном периоду биће 
послато још 10 радника који ће чинити групу за почетак производног процеса који је планиран за 
септембар ове године. Када предузеће достигне пуни производни капацитет, а крајњи рок је 24 
мјесеца, биће потребно 300 радника. План је да до краја фебруара 2023 године буде запослено 80-
100 радника и да се тај број константно повећава како се буде повећавао обим производње. 
Узимајући у обзир да је предуслов за реализацију напријед наведеног доношење и реализација ове 
одлуке,  предлажем скупштини усвајање исте. 
 
 
                                   ОБРАЂИВАЧ                                                                   ПРЕДЛАГАЧ  
                       КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК                
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 


