
ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу чл. 50 и 51. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“ број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21),  
члана 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 
и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 13. редовној сједници одржаној дана        2022. године,  донијела је                   
                                                                              

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА  

          
I 

У Одлуци о прихватању кредитног задужења („Службени гласник града Зворник“, број: 3/21)  тачка 
I, мијења се и гласи:  
 

„Прихвата се дугорочно кредитно задужење Града Зворник код пословне банке за финансирање  
капиталних улагања  и то: 

- Изградња, куповина пословних објеката и набавка опреме за исте.................. 3.560.000,00 КМ, 
- Набавка, изградња и монтажа јавне расвете и видео надзора у граду.................500.000,00 КМ, 
- Изградња и реконструкција инфраструктурних објеката                                                                 
у мјесним заједницама...........................................................................................2.940.000,00 КМ.“    

 
II 

Тачка IX мијења се и гласи: 
 

„Кредитна средства реализоваће се  најкасније до 30.06.2023. године.“ 
 

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

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Правни основ садржан је у члану 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама РС („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 71/12 , 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21)  који је прописао да 
Град може да се задужи или изда гаранцију искључиво на основу одлуке Скупштине града.   
Град је донео Одлуку о прихватању кредитног задужења  број: 01-022-26/21  од 04.03.2021. године 
(„Службени гласник града Зворник“, број: 3/21), гдје је дефинисана намјена улагања средстава и то: 

- Изградња и  куповина пословних објеката .......................................................... 3.560.000,00 КМ, 
- Набавка, изградња и монтажа јавне расвете и видео надзора у граду.................500.000,00 КМ, 
- Изградња и реконструкција инфраструктурних објеката                                                                         
у мјесним заједницама ...........................................................................................2.940.000,00 КМ. 

 
У периоду од датума усвајања Одлуке до данас, Град се задужио за кредит код пословне банке на 
7.000.000 КМ (кредит реализован). Средства нису утрошена, а  наметнула се потреба за набавком 
опреме за опремање купљених објеката,  као што су  ЈУ Центар за социјални рад, ЈПВОУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ и друге објекте. За ЈУ Центар за социјални рад  средства су обезбеђена из 
редовних извора, али за набавку опреме за ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, односно за нове 
пословне просторије који треба да купимо потребна је опрема за пословни простор и додатна 
новчана средства. Из  тих разлога мијењамо одлуку и тачка I ће гласити;. 

- Изградња, куповина пословних објеката и набавка опреме за исте.................. 3.560.000,00 КМ, 
- Набавка, изградња и монтажа јавне расвете и видео надзора у граду.................500.000,00 КМ, 
- Изградња и реконструкција инфраструктурних објеката                                                                 
у мјесним заједницама...........................................................................................2.940.000,00 КМ.“    

Предлажем Скупштини града да усвоји ову одлуку како би исту могли доставити Министарству 
финансија РС и обавјестити га да се новац преусмјерава у друге намјене. 
 

ОБРАЂИВАЧ                     ПРЕДЛАГАЧ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ                           ГРАДОНАЧЕЛНИК  
    


